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 (.12 - 9املناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّوِحيد، املستوى ) العنوان:
ِتاذارا  لِلمنذاِهِج الدِّراِسذيَّة م اململَاذة العر يَّذة  نُبَذٌة ُمختَصرة: ْْ تُعَتبَذُر هذه املادَّة الِعلِميَُّة تَذْهذِذببا  اا

ِب، اهي ُمَقسَّمٌة على  َُوجََّهِة لِلطُّّلا
ِعدَّة ُمسَتوباٍت، اِمن ِضْمِن هذه املادَّة ما ََيَتصُّ السُّعودبَّة امل

 تااِسع( ُمْستوى، اقد تضمَّن املستوى ال12ِ ِدراَسِة ِعْلِم التَّوحيد، اهي ُمقسََّمٌة إىل اثَنيت عشرة )
ذذد  ذذن عبذذد الوهذذاب  ِا  ِلاتذذاب التَّوِحيذذِد ملإللِِّمذذَّد انمذاد امَّ ذذرحا  مذذوِج ََ  ،-رمحذذَّ ات تعذذاىل  -منهذا 

اإ َّ ِمذذن  هذمِّ مذذا اَذذتَمَ  ، اتِ  دارِ  علذذى  قْذْب الاَّذ اتِ  ِذذ ن انميذذا ِ ِمذ دإىل  ذذاب د الشَّذماَعةن  ذذابِمذ
  عليَّ من املساِئ  ااأل واب ما بليد

اننسذذاِ  ِ َعَملِذذَِّ  ِمذذن الشِّذذْرِر إراَدةُ ا يذذاُ    َّ  ،ا ذذا السُّذذْمَعةِ  َُّ  ينَذذ قُ رْ ، االَمذذالرِّبذذا ِ تعرِبذذ     -1
 .ياالدُّنْ 

ََِْليذذذِ  مذذذا َحذذذرََّد اُت  قذذذد  يذذذاُ    َّ   -2 ََْذذذِرأ مذذذا  َحذذذ َّ اُت  ا  َُ الُعلمذذذاَ  ااألُمذذذراَ  م  َمذذذن  َذذذا
 .اَّتَََّذُهم  ر ا ا  ِمن داِ  اتِ 

ْرُِ اتِ  ُاجوبِ  ياُ    -3 ََ  .بُنام انميا َ  ُِ إىل غرِي الشَّْر  التَّحاُكمَ ، ا  َّ التَّحاُكِم إىل 
 .َّاالَعَم   ِ   الرَّسولُ   َاَبَِّة ما جا   َِّ ُاجوبُ  ياُ    -4
َُُرَق الشِّْررِ  ما جا  م مِحابَة النَّيبِّ  ياُ    -5 ِه   .مِحَى التَّوِحيِد اَسدِّ
ِا  ِ َشْيٍ   يَّ ِذْكر اِت  ا الُقرآِ   ا الرَّسولِ  ُحْامِ   يا ُ   -6  . االْسِته
، ا عذذ  التَّاذذرُّ اِت ِمذذن األقذذواِل مذذاِل التَّوِحيذذدِ لا األلمذذاِ  الذذذُمناِ َيةِ   عذذ ِ التَّحذذذبُر ِمذذن   -7

،  األ عاِل ا  املذإلدِّ   برِ وِ ْاذالتا ا  ، ِ احللِذ ةِ ثذرَ كَ ا  ،اتُسذوِ  الََّّذنا  ِذكاليت حذَِّر منهذا الشَّذُر
ْلِق اِت تعاىل َْ  .إىل ُمضاهاِة 
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 مقدمة
ذ نذايِّ بِ نَ  ،ااملرسذلاَ  يذا األنبِ  فِ  َذرَ  علذى ّلداالسَّذ ّلةُ الاَّذا  ،العذاملا ربِّ  تِ  احلمذدُ   اعلذذى دٍ امَّ

 . مجعا َّبِ حْ اصَ  َِّ آلِ 
   عدد ا ما  

  ذذّل األعمذذال، جلميذذعِ  األسذذا ُ  اهذذو بذات،الواجِ  بُ َجذذاْ  َ  هذذو اتعذذاىل َّسذذبحانَ  اتِ  يذذدَ حِ وْ تذَ   ذن َّ 
ِْ  م جناةَ  اال نياالدُّ  م ةَ عادَ سَ  اال ّلحَ صَ  اال َّ،دانِ  ِ   ٍ مَ عَ    َّ  اتُ   ُ بَ قْ بذَ   . َّ ِ  إالا  ةِ رَ اآل

قيقا   ذلك  أمهية اإميانا    .وحيدالتَّ  ةمادَّ  بسِ درِ تَ  علىة اجلاليات يَ وعِ ب تَ تَ اْ مَ حرَص  لَّ َا
ذذ نمَّ َضذتَ بذَ  ،عاِسذذسذتوى التا لمُ لِ  يذذدِ وحِ ر التَّ قذرَّ مُ الذذ   ذذا بذدبك هذذو  اهذذا  اتذذابلِ  ِا  وجَ ُمذ حا  رْ ََ

  -ات رمحَّ- هابالوَ  عبد  ن دامَّ  الشيخ انماد َّمِ لِّ مإلُ لِ  ،يدِ بِ العَ  على اتِ  قُّ حَ  هو ذ ال وحيدالتَّ 
  .َّمظ حط مض خض حض ُّ  قول ات تعاىلد دإىل  اب با ِ ما جا  م الرِّ  دن  اب، مِ (1)

                                           
 ،(ه 1115) سذنة الربذا  قذرب العيينذة  لذدة م الذد يمذي،مِ التَّ  سذليما   ذن الوهاب عبد  ن دامَّ  انسّلد َيخ هو (1)

 غذذةاللُّ  كتذذب  م عذذةاملطالَ  كثذذري  غرهِصذذ م اكذذا  المقذذَّ، م   يذذَّ علذى اقذذر  سذذنوات، عشذذر َّلوِغذذ ُ  قبذذ  الاذذرأ القذذرآ  حمذ 
 العلذم بِ لَذََ  م دَّ َجذاَ  ،يذدِ وحِ التَّ  ة َذرِ عْ مَ  م هُ رَ دْ َصذ اتُ   شذرحَ  انسذّلد،  صذ  م العلما  اكّلد ااحلدبث مسرياالتَّ  العر ية
ذذبَ مُ  ن  ِسذذ م اهذذو ذذ ااحلجذذا  الباذذرة إىل رحذذ  مث منذذَّ، را  اا ِذذ ا  حَّاذذ انذذال ،ةٍ رَ اِّ   عذذ    َّ  ات رمحذذَّ ر ى. منذذَّ دِ ِاُّ لتَّذذلِ  اداالشا
 بأمر -ات رمحَّ- سعود  ن امد انماد مبإلا رة اجلدِّ  دساعِ  عن ر شمَّ  ااخلرا ات، االبُد ررالشِّ  يهاعل مَ ْيَّ  قد البّلدَ 

 ااألحجذار األَذجار عبذادة عذن هذياالنَّ  املناذر، عذن هياالنَّ  وحيد،التَّ  إىل عوةالدَّ  م دَّ جَ اَ  املنار، عن ابنهى  املعراف
 م يذذدِ وحِ التَّ  إىل َّتُذذوَ عْ دَ  رتَشذذاانتَ  ، ذذَّ اتُ  عَ َمذذ نذَ  وحيذذد،التَّ  علذذى َّخلطورتِذذ ؛منذذَّ راحذذذَّ  وَّ لُذذالغُ  بَ احذذارَ  ،ااألاثذذا  االقبذذور
 . اآل اق

 د منها ،الاتب نمِ  ريَ الاثِ    لَّ 
 . بهاتالشُّ  كش   -1
 . انسّلد   ضائِ  -2
 . انميا ِ  صول ُ  -3
 . يدبِ العَ  على ات قُّ حَ  هو الذ  وحيدالتَّ  كتاب  -4

 ْاِ وعَ النَّذ َّنَ ضذمَّ  قذد كذا   اإ ( ةيَّذوهِ لُ األُ ) العبذادة توحيذد يذا بَ  ِ   يذَّ  اهتما  اقد ماتَّ،إللَّ مُ  سِ مَ نذْ  َ  نمِ  بالاتا هذا ابعتب
 (. ماتاالاِّ  األمسا توحيد ا  ، و يةالرُّ  توحيد) اآلْربن
 ااألاثذذا  القبذذور ةِ عبذذادَ  ِ  َِّ مانِذذ َ  م وىْلذذالبذَ  مذذودعُ الِ  ، ِ ُسذذالرُّ  ةِ وَ ْعذدَ  ل اا  َّألنَّذذ ؛ةوهيَّذذاأللُ   توحيذذد َّنابتَذذعِ   املإللِّذذ صذذرف اإمنذا
 . اغريها حجارااأل
 .(ذه1206) سنة ةرعيَّ الدَّ   لدة م - ات رمحَّ - توم
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 األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد في هذا المستوى
 ذلك. ضادُّ ا بُ ر ما احيذَ  ،احلالاا   ِ مَ عَ ال ةَ يقَ قِ حَ  بَذْعِرَف الطااِلبُ     -1
ََ  مِ حاكُ التَّ  جوبَ اُ     بَعِرفَ  -2 َْ رِ دْ ابُ  ،اتِ  ُِ ْر إىل   ذلك. ةِ مَ خمالَ  رَ طَ ر 
 مات.األمسا  االاِّ  يدِ وحِ تَ  ِ  ة الطاالب َ رِ عْ مَ  ِدادَ    تَ  -3
 رها.احيذَ  يدِ وحِ التَّ  ة لامالِ يَ نا ِ مُ ذال  ع  األلما ِ  فَ رِ عْ    بذَ  -4
َُ دِّ اسَ  يدِ وحِ التَّ  ةِ ابَ على مِح   يبِّ النَّ  صَ رْ حِ  ر الطااِلبُ رِ دْ    بُ  -5  رر.الشِّ  قَ رُ ه 
 نام ذلك.ا بُ ر ما احيذَ  ،َِّ َّ اتعاىل م نمسِ ات سبحانَ  يمَ عَِّ تَ    الطااِلبُ وِّ قَ    بذُ  -6
ِا   ِ االستِ     حيذرَ  -7  ا املإلمنا.   سولِ الرَّ  ا   ا القرآ ِ  اتِ  رُ كْ  يَّ ذِ   ٍ يْ شَ ه
 . تعاىلاتِ  قِ لْ َْ  ضاهاةِ   إىل مُ املإلدِّ  برَ اوِ التَّ الطااِلُب     حيَذر -8
ِداد بَ  -9 ََ احدَ  ةِ بادَ لعِ لِ  قُّ حِ هو املستَ  اتَ   أ َّ  ا الطااِلبِ قِ    ب  بك لَّ.رِ ه ال 
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 (1) لاألو   رسُ الد  
 ياء  ما جاء في الر   :باب

لُ با  الرِّ  ة بادَ لعِ َّ لِ حقاقِ َّ ااستِ اجّللِ  اتِ  ةِ مَ ََّ عَ  ِ   ٍ جاهِ  بٍ لْ ن قذَ  مِ إالا  رال بادُ  يمٌ مِ ذَ  قٌ ُْ
ِا ِ مِ  ه اتُ دَّ ا  عَ عما   ٍ ه، غا ِ احدَ  املنام  رِ غَ األصْ  رِ رْ ن الشِّ ، اهو مِ اَ اِ املخلِ  هِ بادِ عِ لِ  يمِ َِّ العَ  ن اجل

 ر منَّ.ب احلذَ جِ ،  يَ بِ الواجِ  يدِ وحِ التَّ  امالِ لِ 
 مت هب  مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  ُّات تعاىلد  قال -1

 .[110]الاه د  َّ  لك هش مش هس مس هث مث هت
  ن عمِ رر، مَ عن الشِّ  ركا ِ قال ات تعاىلد  نا  غىن الشُّ " مر وعا د  عن  يب هربرةا  -2

َِ تُ كْ   تَر معي  يَّ غريِ  رَ ّل   َرَ مَ عَ   رااه مسلم. .(2)" َّكَ ْر َّ ا
 فردات:عاني المُ مَ 

 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
 ةِ بَّ رِ شَ م البَ  ماُ لُ ثذْ مِ 
  مَ أْ بَ  وجُ رْ بذَ 
َِ تُ كْ َر تذَ   َّلْ بذَ قذْ مل  َ  َّكَ ْر َّ ا

 رس:ر الد  عناص  
 :ة  عَ م  ياء، والفرق بينه وبين الس  اًل: تعريف الر  أو  
 َّ عليها.حونَ دَ مْ  يَ  ا ُ النا  رياهُ نها لِ َّ  ا حيسِّ تَ بادَ عِ  دُ بْ العَ  رَ هِ َّْ با د هو    بُ الرِّ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 .با َ الرِّ  ف الطااِلبُ رِّ عَ    بذُ  - 
 ة.عَ مْ االسُّ  با َ الرِّ الطااِلُب     حيَذرَ  - 
 ة.بادَ العِ با  على الرِّ  رَ  ثذَ  جَ تِ نْ ستذَ    بَ  - 
ر ثِّ إلَ )تُذذ يذدِ وحِ ح م التَّ ب. تقذدَ يد الواجِ وحِ التَّ  نام كمالَ ر بُ رر األصغَ ة، االشِّ يَّ لِّ الاُ  ِ  يدَ وحِ نام التَّ رر األكب بُ  ائدةد الشِّ  * 

 يد بتنقص التوحيد. يَّ( ااملعاصِ 
 .(7685)رااه مسلم  رقم  (2)
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 .دقة، ااحلجِّ ّلة، االاَّ د كالاَّ  ِ مَ ن العَ  يما بُرى مِ با  باو  االرِّ 
 . ِ عْ ، االوَ رِ كْ ، االذِّ رآ ِ القُ  ةِ را َ قِ عد كِ مَ ةد تاو   يما ُبسْ عَ مْ االسُّ 

 ر:غَ أص   كٌ ر  ياء ش  ثانياً: الر  
َِ الرِّ   األكب. ررِ َّ إىل الشِّ    ِ قِ تَ نْ    بذَ  ى إذا متادى  يَّ اننسا ُ ر، لان َُيشَ  صغَ  رٌ رْ با  
، لقولذذذذَّ تعذذذذاىل م احلذذذذدبث َّبُ  صذذذاحِ مثَ أْ َّ، ابَذذذذنَذذذذ  الذذذذذ  قارَ َمذذذالعَ  طُ بذذذذا  حيذذذذبِ بذذذذا د الرِّ ة الرِّ قو َذذذعُ 

َِ تُ كْ َر   تذَ معي  يَّ غريِ  رَ ّل   َرَ مَ عَ   َ مِ ن عَ مَ القدسيد"   ." َّكَ ْر َّ ا

 : سول  الر   ة  ي  ر  شَ بَ  يدُ ثالثاً: تأك  
َْ لذذيس لذذَّ ِمذذ رٌ َشذذ َ  سذذول الرَّ  ذذيَّذذوهِ ة ااأللُ يَّذذ و ِ ص الرُّ اذذائِ ن  ََ ذذ ، ٌ يْ ة  َّ ات سذذبحانَّ لَ ا  ضَّذذاإمنَّ

 ﴾ ٰه مه جه هن من خن حن ﴿ا ، قذذذذال تعذذذذاىلد لناذذذذَّ لِ غُذذذذلِّ بذَ ي الذذذذذ  بذُ حْ الوَ ر  ِذذذذَشذذذذعلذذذذى سذذذذائر البَ 
ََ قا هو املعبود حَ  اتَ    َّ  إليَّ  يَ احِ م ما  ُ ا عََّ  [،11]الاه د   جي﴿ربك لَّ، قال تعاىلد ا  ال 
  [.11]الاه د  ﴾مي خي حي

 :لل   ة  بادَ الع   إخالص   جوبُ : وُ رابعاً 
َّ َّ سذذذبحانَ تَذذذبذَ ؤْ ارُ  هَ قذذذا َ لِ   ُ ن كذذذا  بأَمذذذه،  َمذذذة احذذذدَ بذذذادَ لعِ لِ  قُّ حِ ات سذذذبحانَّ اتعذذذاىل هذذذو املسذذذتَ 

 رر.ن الشِّ مِ  صِ احل اخلالِ الاا   ِ مَ العَ د  ِ عِ تَ سْ يَ لْ ة  ذَ يامَ اتعاىل بود القِ 

 :ل  مَ العَ  بول  قَ  طُ ر  خامساً: شَ 
 نَّ.انّْلص ت سبحا -1
 .املتا عة لرسول ات  -2

  ن   ْ   األال كا  مشركا ، اإ   ْ   الثاين كا  مبتدعا .

 سادساً: كمال غنى الل سبحانه:
لَّ  يَّ   َ   الذ  ُجعِ مَ العَ   ُ بَ قْ َّ ال بذَ مِ رَ ناه اكَ غِ  مالِ اَ ،  لِ ةِ ركا  عن املشاركَ تعاىل  غىن الشُّ  اتُ 

َّ لُذبذَ قْ ال بذَ   َ َمذط العَ إذا ْذالَ  بذا َ الرِّ  ة علذى   َّ اللَذام احلذدبث دَ  بِك،ذلك الشَّذرِ َّ لِذُكذتْ بذَ ،  ذ  بكٌ رِ ََ 
 نَّ.ر مِ ب احلذَ َّ،  الواجِ سبحانَ  اتُ 
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 :األسئ َلة
ُْ د الرِّ 1  َّ حقاقِ َّ ااسذذذتِ اجّللِذذذ اتِ  ةِ َمذذذََّ عَ  ِ   ٍ جاِهذذذ بٍ ْلذذذن قذَ  ِمذذذر إالا ، ال باذذذدُ يمٌ ِمذذذذَ  قٌ لُذذذبذذذا  

 ة.بادَ لعِ لِ 
 با .ف الرِّ رِّ عَ  - 

 مت هب  مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ُّ  ل تعذذذذذذذذذذذذذاىلدد قذذذذذذذذذذذذذا2 

 .[110]الاه د  َّ لك هش مش هس مس هث مث هت
 ح ذلك.ضِّ اَ  ، سولِ الرَّ  ةِ بَّ رِ شَ على  َ  يدٌ م اآلبة الارمية تأكِ  - 

ََ مَ العَ  بولِ قَ لِ  -ب  ذكرمها.َا ، اُ رْ   
 .(1)" َّ ِ  ي اتُ رائِ ي بُ رائِ ن بُ َّ، امَ  ِ  اتُ  عَ مَسَّ  عَ ن مَسَّ مَ د" د قال 3 
 اضح المرق  ا الربا  االسمعة. - 

 منهما. ثاال  لا   ذكر مِ اُ  -ب
 اليةدراغات التا   المَ د  كمِ 4 
  ............... ...............با د حام الرِّ  - 

  ............... ...............با د ة الرِّ قو َ عُ  -ب
 

                                           
 .(6499)رااه البخار   رقم  (1)
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 (1) انيرس الث  الد  
 ياء  ما جاء في الر   :تابع/ باب

 الجا الذدَّ  يحِ ن املِسذف عليام عند  مِ وَ ْْ م مبا هو  َ كُ ْبِ  ال  ُ  )ن  يب سعيد مر وعا داع -3
ن رى مِ ما بَ َّ، لِ ّلتَ صَ  نُ بِّ َِ ي،  يذُ لِّ اَ يُ  ذَ   ُ جُ ، بقود الرَّ يُّ اخلمِ  رُ رْ الشِّ ؟ قالواد  لى با رسول ات! قالد 

 .(2) (. رااه  محد  ٍ جُ رَ  رِ ََّ نَ 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

ََ  فُ وَ ْْ  َ    ا  وْ َْ  دُّ  
 ْاِ املمسوح العَ  يحُ املسِ 
 ابذا الاَ  الجا الدَّ 
َْ  يُّ اخلمِ  رُ رْ الشِّ    اتَّ إالا مُ لَ عْ ال بذَ  بٍ لْ قذَ   ُ مَ َّ عَ ألنَّ  ؛ا  يا مِ مسي 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :ال  ج  الد   يح  س  المَ  ة  نَ ت   ن ف  ه م  ت  م  على أُ   سول  الر   فُ و  اًل: خَ أو  
ذرٌ كذا ِ   ابٌ ذا َكذ   ٌ ُجذَّ رَ   نَّذا ذاَّ  ،الِ جا الدَّ  يحِ املسِ  ةِ نَ تذْ ن  ِ َّ مِ تَ مَّ  ُ   سولُ ر الرَّ ذَّ حَ  ِْ ر ، َيذر  م آ

ذذذيَّذذذ و ِ عي الرُّ مذذا ، ابذذذدَّ الَِّ  َْ عونذذذَّ بِ ا  ابتَّ ن الناذذذ ذذذَّ كثذذري ِمذذذ كثذذرية،  يغذذذتُّ   قوارِ ة، احياذذ  علذذذى بدبذذذَّ 
سذتعيذ  ذات منذَّ ب ّلد، اقذد كذا  سذى عليذَّ الساذة ااملدبنذة، مث بقتلذَّ عياَّذابطوف البّلد عدا مَ 

ذعاذَ ر  االسذتِ ، ا َمذ(3)( الجا يح الذدَّ ة املِسذنَذتذْ ن  ِ ا عوذ  ك مِ  )م صّلتَّ  يقولد ِْ  ر كذ ِّ ة منذَّ م آ
                                           

  هداف الدر د (1)
َْ دَّ َِ   الطذاِلبُ اِّ بذَ    بذُ  -   با .ن الرِّ َّ مِ تِ مَّ على  ُ   النيبِّ  فِ وْ ة 
 با .َّ الرِّ طَ إذا ْالَ   ِ مَ العَ  مَ اْ ب حُ الِ   الطا اِّ مَ    بذُ  - 
 با .الرِّ  ّل ِ عِ  قَ رُ َُ  جَ تِ نْ تذَ سْ    بَ  - 

 .(2/30)املسند  (2)
 .(832)رااه البخار   رقم  (3)
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  عذوذ  ذك هذم إينِّ ن  ر عة بقولد اللَّ ذ  ات مِ وَّ عَ م  ليتذَ كُ دُ د  حَ هَّ شَ )إذا تَ د، قال رسول ات صّلةٍ 
ذذذذاِمذذذذ ،احمليذذذذا ااملمذذذذات ةِ نَذذذذتذْ ن  ِ اِمذذذذ ،القذذذذب ن عذذذذذابِ اِمذذذذ ،من عذذذذذاب جهذذذذنَّ ِمذذذذ ََ  يحِ املِسذذذذ ةِ نَذذذذتذْ  ِ  رِّ ن 
 .(1)(الِ جا الدَّ 

 ََ َْ َّ، ا نَّ تِ مَّ على  ُ   سولِ الرَّ  ةِ قَ مَ ام هذا داللة على   يما .َِّ  ا  عَ وْ َّ َياف عليهم 

 :ال  ج  الد   ة  نَ ت   ن ف  م   ينَ ح  ال  ف على الص  وَ خ  أَ  ياءُ ثانياً: الر  
 م هذذا َّ  ذاَّ   نَّ إالا  رهم منَّرهم احذَّ ال،  أنذَ جا ن الدَّ َّ مِ تِ مَّ َياف على  صحا َّ ا ُ  ا  ك

ع لِ َّ م القلوب اال بطَّ ألنَّ ؛ رر اخلميا ال اهو الشِّ جا ن املسيح الدَّ احلدبث ما هو  ْوف عليهم مِ 
ذذ(2)رِ غَ ْصذذاألَ  رِ رْ ن الشِّذذ، اهذذو ِمذا عليذَّ الناذذ  نَ سِّذذحَ ي  يُ لِّ َاذذ يُ   ُ ُجذذبقذود الرَّ َّد     أنَّذذ ره ، اقذد  سَّ
هم، ا  ذاد احلذدبثد حَ دْ اَمذ ا ِ الناذ نذا َ ذلذك، بقاذد  ذذلك ثَ  ة احنذوِ ينَ مأنِ االطُّ  يادِ القِ  ولِ طُ َّ  ِ صّلتَ 

َِ با  ا نَّ الرِّ  حَ بْ قذُ  ن َّ َمذة إمياهنم اعلمهم،  اي  ال َيا ُذعلى  صحا َّ مع قوَّ  ْا َّ رر، اقد َّ 
 ؟! ىال َاَ  بَ هو داهنم مبراتِ 

 ياء:ه الر  طَ إذا خالَ  ل  مَ العَ  مُ ك  ثالثاً: حُ 
 ن إحدى حالتادمِ  ال َيلو األمرُ 

َِ عَ مْ با  االسُّ هو الرِّ   ِ مَ عَ لْ ث لِ الباعِ باو  احلالة األاىلد      َّ.ن  صلِ مِ   ٌ ة،  هذا  ا
 با .عليَّ الرِّ   ُ طرَ   ت مث بَ احلالة الثانيةد    باو  العمَ 

 يا .رائِ ه اال باو  مُ رُّ عَّ،  هذا ال بضُ َّ ادا  نذا جاهد نمسَ  -
  .مَ ن العَ َّ مِ نَ ما قارَ  طُ    يَّ،  هذا حيبِ َّ ااستسَ د نمسَ اإ  مل جياهِ  -

 تنبيه:
لذذَّ م قلذذوب  ي اتُ ِقذذلْ تعذذاىل، مث بذُ  اتِ  َِّ ْجذذوَ اذذا  لِ   املسذذلم عمذذّل  ْالِ بذذا     بعَمذذن الرِّ لذذيس ِمذذ
د  ر بذذذ     ذذذلك.  قذذد ُسذذ ِ  رَ ِشذذبْ تَ سْ َّ ابَ تِذذمحَْ ارَ  اتِ   ِ ْضذذذمَ ح  ِ رَ ْمذذنذذا  عليذذَّ،  يذَ َّ االثَّ تَذذاملذذإلمنا ابَّ 

تلذذك  قذذالد"  ، عليذذَّا ُ َّ الناذذاحيبُّذذا  عليذذَّ؟ ام راابةدده الناذذاحيَمذذ ن اخلذذريِ   ِمذذَمذذ  العَ بعَمذذ  َ ُجذذالرَّ 
                                           

 .(588)رااه مسلم  رقم  (1)
ُِ مِ  يُّ مِ رر اخلَ االشِّ  ،ر ا صغَ رر بنقسم إىل  كَب  الشِّ  (2)  ر.غَ رر األصْ الشِّ  ن  نوا
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 .(1)" نى املإلمِ رَ شْ  ُ   ُ عاجِ 

 رابعاً: من طرق عالج الرياء:
 ها  لَّ.َّ ماداد كارِ بَ صاحِ  با . اال بضرا الرِّ  نمس م اخلّلص مِ ة النَّ جماهدَ  -1
 ه.ة لَّ احدَ بادَ العِ  َّ اإّْلصِ قاقِ حْ َّ ااستِ مة ات اجّللِ ََّ ر عَ تذكُّ  -2
 َّ.بُ نَّ ابأمث صاحِ الذ  قارَ   َ مَ العَ  طُ با  حيبِ الرِّ  ر   َّ تذكُّ  -3
 َّ.َّ، االيود اآلْر ا هوالَ تَ مَ لْ  اظُ ْب اراتَّ، االقَ اسَ  ر املوتِ تذكُّ  -4
ا نعذوذ  ذك هذم إناذاللَّ  )دجا  إليَّ،  قذد ارد م احلذدبث الاذحيح عنذَّ دعا  ات اااللتِ  -5

 .(2)( َّمُ لَ عْ ما ال نذَ رر لِ مِ غْ انستذَ َّ، مُ ر  ك َي ا  نعلَ شرِ ن    نُ مِ 
 دِ ْقذذذذعا   سذذذذبب  ذَ َّ ضذذذذائِ يَ عْ علذذذذى العبذذذذد بذذذذود القيامذذذذة    بذذذذرى َسذذذذ م احلسذذذذراتِ ن  عََّذذذذِمذذذذ إ َّ  -

  أعماهلم. ه  انّْلصِ   دَ عِ ، اقد سَ انّْلصِ 
   إالا ن العمَ ه،  ات غين كرأ ال بقب  مِ الواجب على املسلم إّْلص العبادة ت احدَ  إ َّ  -

 َّ.هُ جْ  َّ اَ  يَ غِ تُ اا ذْ  ،اا  ما كا  ْالِ 

 ياء:الر   ةَ خافَ مَ  ل  مَ العَ  كُ ر  خامساً: ت َ 
ذذ  دا   يقذذول لذذَّ  احولذَّ الناذذي  ا بقذذر  القذذرآاذلِّ يطا  إىل املسذلم الذذذ  بربذذد    بُ قذد بذذأل الشَّ

 ةَ ة خما َذذبذذادَ ر العِ رْ تَذذذ دِ ْبذذعَ لْ ي لِ غِذذَّ ال بنبَ  ننَّذذ ،ة، اهذذذا ْطذذأبذذادَ  ذذَّ  يذذتر العِ بذذا  اَيوِّ ك سذذتقع م الرِّ إنَّذ
 يطا .َّ الشَّ  ِ  بَ ّلعَ  تَ اإالا  با ِ الرِّ 

 :األسئ َلة
ُِ مِ  يُّ رر اخلمِ الشِّ د 1  َْ ر مِ َّ  كثَ تِ مَّ على  ُ   يبُّ ر، اقد ْا َّ النَّ رر األصغَ الشِّ  ن  نوا َّ  ِ وْ ن 
 ال.جا ة الدَّ نَ تذْ ن  ِ عليهم مِ 
 ؟ ا  يا مِ َْ  يَ ملاذا مسِّ  - 

 ؟ يَّ اخلمِ  ررَ الشِّ   سولُ ر الرَّ سَّ  َ  بَ  -ب
                                           

 .(7646)رااه مسلم  رقم  (1)
 .(4/403)رااه  محد  (2)
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 العم  م احلاالت التاليةد  حامَ د  اِّ 3 
 عة.امسُ  ق  ادقة ربا   دَّ تاَ  رج ٌ  - 

 َّ.   يبا   استسَ ي  طر  عليَّ الرِّ لِّ اَ رج   د  بُ  -ب
 نا .ة االثَّ املإلمنا احملبَّ  لَّ م قلوبِ  مث  لقى اتُ َّ ات، جْ وَ ق لِ تادَّ  ج   رَ  - 
َُ جا  إليَّ مِ اااللتِ  اتِ  د دعا ُ 4   با .الرِّ  ّل ِ عِ  ِق رُ ن 
 ل على ذلك.دِ استَ  - 

  .سْ رَ ما دَ   ِ وْ با  م ضَ الرِّ  ّل ِ عِ اذكر َربقتا لِ  -ب
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 (1) الثرس الث  الد  
 يان  الد   ه  ل  مَ عَ ب   اإلنسان   ة  إرادَ  ك  ر  ن الش  م   :باب

ِْ  ارَ االدا  اتِ  ََّ جْ َّ اَ لِ مَ عَ  ِ  دَ اِ قْ م    بذَ ب على املسلِ جيِ  َِ الدُّ  ألج ِ   َ مَ العَ  ة؛ أل َّ رَ اآل  رٌ رْ نيا 
 ر منَّ.ب احلذَ ر جيِ  صغَ 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّ تعاىلد قال  -1

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت

 .[16-15]هودد  َّ يل

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 نيا اماهلاالدُّ  احل ثوابَ َّ الاا لِ مَ عَ بربد  ِ  نياالدُّ  ربد احلياةَ بُ 
 َّ ذلكنيا ما  راد إذا َا  سبحانَ ن الدُّ مِ  يَّ اتُ طِ عْ بذُ  د   مإليهِ  فِّ وَ نذُ 

 او َ قَ نذْ ال بذُ  و َ سُ خَ بْ ال بذُ 
  َ طَ  َ  طَ بِ حَ 

 رس:لد  ر اناص  عَ 
 نيا:ه الد  ل  مَ عَ ب   ياء وإرادة اإلنسان  أواًل: الفرق بين الر  

 ارَ االذذدا  اتِ  ََّ ْجذذَّ اَ لِذد  عمَ  منهمذا مل بقِاذذكذذّلا    نيا مد   ا َّ الذدا لِذذن  راد  عمَ جيتمذع املرائذذي اَمذ -
 ِْ  ب.وحيد الواجِ التَّ  امالِ ر املنام لِ رر األصغَ عا م الشِّ قَ رة. اكّلمها قد اَ اآل

 م.هُ نا َ اثَ  ا ِ النا  حَ دْ احل مَ َّ الاا لِ مَ عَ  ِ  بدُ رِ ي بُ املرائِ  متقا  مد   َّ اب -

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 نيا.لَّ الدُّ اننسا   عمَ  ةِ با  اإرادَ  ا الرِّ  ق الطااِلبُ رِّ مَ    بذُ  - 
ِْ   ِ مَ عَ نيا  ِ  راد الدُّ ن مَ لِ  يدَ عِ الوَ  اِّ بذَ    بذُ  -   رة.اآل
 .األعمالِ  دارُ هي مَ  ةَ يَّ النذِّ    َّ   الطااِلبُ  َ بِ ثْ    بذُ  - 
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 نيا كاملال ااجلاه.عا  م الدُّ مْ احل نذَ َّ الاا لِ مَ عَ بد  ِ رِ نيا بُ الدُّ    ألج ِ االذ  بعمَ 

 نيا:الح الد  ه الص  ل  مَ عَ ب   اإلنسان   أمثلة على إرادة  
 ِظيَمة.اَ على  احلاولِ  ألج ِ  يَّ عِ رْ الشَّ  مَ لْ م العِ لَّ ن بتعَ مَ  -
 ه املال.، اإمنا قادُ ه احلجُّ عن غريه اليس قادُ   ي  ات احلراد نيا ة   ن حيجُّ مَ  -
 َّ.ّلمة مالِ ق على المقرا  ألج  سَ دَّ اَ ن بتَ مَ  -
 د ألج  الغنيمة.ن جياهِ مَ  -

 ة:رَ ل اآلخ  م  عَ نيا ب  ن أراد الد  مَ ديد ل  يد الش  ع  ثانياً: الوَ 
إ   راد ات سبحانَّ  -نيا َّ م الدُّ ناتِ سَ على حَ  ها جا اه اتُ تَ بنَ نيا ا ِ احل الدُّ َّ الاا لِ مَ  عَ ن  راد مَ 
ِْ مضِ مث بُ  - جما اتَّ ِا ، كمذا قذال تعذاىلد سَ رة اليس لَّ حَ ي إىل اآل  يئ ىئ نئ ﴿نة بُعطى هبا ج
 .[15]هودد .(1) ﴾ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب

 مل يك ىك مك لك اك  يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث ﴿ا  ذذذذذادت اآلبذذذذذةد 

 نيا.احل الدُّ َّ الاا لِ مَ عَ ن  راد  ِ مَ   لِ العمَ  ، اانْبار حببوطِ ارِ يد  النا عِ الوَ  د[16هودد ] ﴾ ىل

 ل الصالخ:مَ نيا على العَ ة الد  ر إرادَ ثَ ثالثاً: أَ 
َِ لُ مَ عَ نيا  قط،  ذَ إذا كان  إرادة العبد الدُّ  -1   .َّ  ا
ِْ إذا كان  إرادة العبد الدُّ  -2  .انّْلصِ  كمالَ   هِ دِ قْ مَ ص، لِ َّ ناقِ لُ مَ ة،  عَ ر نيا ااآل

 الح:الص   ل  مَ على العَ  ة  رَ ج  األُ  ذُ خ  رابعاً: أَ 
مذا ثبذ  ذلذك، لِ  ة، احنذوِ يَّ رعِ بس العلود الشَّ رِ دْ جرة على تعليم القرآ  الارأ، اتَ جيو   ْذ األُ 

ب ااتِذذ، كمذا جيذذو   ْذذ الرَّ (2)" تذاب اترا  كِ ْجذذمذذا  ْذذل عليذَّ  َ  قَّ  َحذ إ َّ َّ قذالد"  نَّذذ  يبِّ عذن النَّذ
مذا م ذلذك ضا  احنومها، لِ ّلة، االقَ ة، كنمامة الاَّ يَّ رعِ  الوالبات الشَّ ّلِّ وَ الة على تذَ ها الدَّ عُ اليت تد ذَ 

                                           
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ اآلبذذة مطلقذذة قيذذد ا آبذذة انسذذرا  م قولذذَّ تعذذاىلد  (1)

نيا َّ الذذدُّ َمذذرَ  حَ َّ  عطذذاه، اإالا يَذذطِ عْ    بذُ  اهذذا،  ذذ  إ   راد اتُ نيا بُعطذذى إبا ن  راد الذذدُّ َمذذ [،  لذذيس كذذ ُّ 18]انسذذرا د  َّ مه
 ِْ  ة.رَ ااآل

 .(5405) رقم م صحيحَّ، رااه البخار   (2)
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 تعاىل. تِ  ةِ يَّ النذِّ  د م إّْلصِ هِ  ذلك    جيتَ وىلَّ تَ ن بذَ بن، اانعانة عليَّ، اعلى مَ ة الدِّ ن إقامَ مِ 

 ة:رَ اآلخ   ارَ والد   الل   هَ ج  الح وَ ه الص  ل  مَ عَ يد ب  ر  ن يُ م  ؤ  خامساً: المُ 
 ََ   َ ْيذ ذَ  جَّ َّ اعذن اآلْذربن، اإ  َحذعن نمِسذ ع اجله َ بر َ  يْ اَ لِ  َ  يَّ رعِ الشَّ  مَ لْ ب العِ لَ املإلمن إ  

اإ  ، احلذذذجِّ   ِ ْضذذذم احياذذذ  علذذذى  َ ع  ْذذذاه املسذذذلِ َمذذذنذْ ي بذَ َاذذذلِ  َ  ٍِ عذذذاجِ  ريٍ بِذذذ ا كَ   ٍ يِّذذذعذذذن مَ  ة  يا َذذذنِ  اتِ 
ِا َ رِ م مُ راهبِ كُ   بجِ رِ مْ واسا م اتذَ مُ لِ َّ على المقرا   َ مبالِ  قَ دَّ اَ تَ   دَ ، اإ  جاَهذن اتِ على ذلك مِ  بدا  اجل

 .ة انسّلدِ رابَ  عِ  ْ رَ  ي ِ بِ  مي سَ 
ذذذَّ م الذذدُّ حبسذذذناتِ  نَ   املذذذإلمِ جيذذذا ِ كذذذرأ سذذبحانَّ   ااتُ  ِْ َّ َّذذذَّ م نمِسذذذنيا حيمَ رة،  مذذذي الذذذدُّ نيا ااآل

ذذ ،ة  ي َذذنِ هَ  ة  بَذذيِّ ََ  يذذاة  يذذَّ حَ احييِ  ،ََّّ امالِذذا هلِذذ ِْ َّ لِذذمَ عَ  ِ  دَ ِاذذقْ ن    بذَ َّ عليهذذا.  علذذى املذذإلمِ يبُذذثِ ة بُ رَ ام اآل
ِْ ، نيا إىل  االٍ تُا الدُّ ،  مَ اتِ  ََّ جْ احل اَ الاا   ا  قى. ة ْريٌ رَ ااآل

 ل:ار ال تُقبَ ف  سادساً: أعمال الكُ 
ره، قذال ْمذاُ   منذَّ لِ قبَذعماال   نهنا ال تُ ن َراط قبول األعمالد انسّلد  نذا عم  الاا ر  مِ 

ات  لِ دْ ن متذذذذذاد َعذذذذذ، اِمذذذذذ[23]المرقذذذذذا د  َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ تعذذذذذاىلد 
 .(1) نيا  على  عماهلم م الدُّ اْ سبحانَّ  هنم جيا َ 

 :األسئ َلة
ح ضِّذ ْذرى. اَ  ورٍ مذقذا  م  ُ ، ابمتِ مورٍ عا  م  ُ مِ نيا جيتَ َّ الدُّ لِ مَ عَ  ِ  ة اننسا ِ با  اإرادَ الرِّ د 1 
 ذلك.
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّ  د قذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذاىلد2 

 َّ ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت

  .[16-15]هودد 
ِا  مَ  -  ؟ هاتَ بنَ نيا ا َ احل الدُّ ن  راد  عملَّ الاا ما ج
 ما بليد  حامَ د  اِّ 3 
ِْ  بدُ رِ  قط اال بُ  املال  ِ ألجْ   ٍ يِّ عن مَ  ة  يا َ  ي  ات احلراد نِ  ن حجَّ مَ  -   ة  ذلك.رَ اآل

                                           
 .(2808)رااه مسلم  رقم  نيا ".ن الدُّ مِ  ة  مَ هبا َعْ  مَ عِ َْ  ُ  ة  نَ سَ حَ   َ مِ إذا عَ  رَ الاا ِ  إ َّ د" جا  م احلدبث عنَّ  (1)
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َْ  ،اتِ  ََّ جْ ي  ذلك اَ غِ تَ بْ القرآ  الارأ بذَ  يمِ لِ عْ تذَ ن قاد  ِ مَ  -ب  .ة  رَ جْ على ذلك  ُ  ذَ ا 
ََ ِمذذ -احل َّ الااذذلِذذمَ عَ بذذد  ِ رِ ن الذذذ  بُ املذذإلمِ  ِا َ  َجذذاِّ د  َذذذ4   اتِ  ََّ ْجذذاَ  - ةٍ قَ دَ  ا َصذذ مٍ ْلذذعِ  بِ لَذذن 
ِْ  ارَ االدا   .ةَ رَ اآل
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 (1) ابعس الر  ر الد  
 نياه الد  ل  مَ عَ ب   ة اإلنسان  رك إرادَ ن الش  م   :تابع/ باب

" مدى ات عليَّ اسلا حيح عن  يب هربرة رضي ات عنَّ قالد قال رسول ات صلا ام الاِّ  -2
ي طِ عْ ة، إ   ُ يلَ عبد اخلمِ  سَ عِ ة، تَ ياَ عبد اخلمِ  سَ عِ رهم، تَ عبد الدِّ  سَ عِ بنار، تَ عبد الدِّ  سَ عِ تَ 
َِ  سَ اَ س اانتَ عِ ط، تَ خِ سَ  طَ عْ ي، اإ  مل بذُ ضِ رَ  َُ شَ قَ تذَ  ّل انذْ  يكَ اإذا  َْ  دٍ بْ عَ وىب لِ ،   َِّ سِ رَ  ذَ  نا ِ عِ  ِ  ذَ  

َْ اتِ  ي ِ بِ م سَ  ة، اإ  كا  م ة كا  م احلراسَ ماه، إ  كا  م احلراسَ ة قدَ رَّ بذَ غْ َّ، مُ ث ر سُ عَ ،  
ََ   لذَ إلْ   مل بذُ أذَ تَ ، إ  اسْ ةِ اقَ اقة كا  م السا السا   .(2)"ع مَّ شَ ع مل بُ مَ َّ، اإ  

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

ََ  كَ لَ اهو مبعىند هَ  طَ قَ سَ  سَ عِ تَ   يَ قِ ا
 بِ هَ ن الذَّ مِ  قالٌ ثْ مِ  بنارالدِّ 
ُْ  وفٍ صُ  بُ وْ ،  ا ثذَ (3) ِِّ اخلا  بُ وْ ثذَ  ةياَ اخلمِ   .طوطٌ  يَّ 
 ةُ يمَ طِ القَ  ةُ يلَ اخلمِ 
 هدُ اِ قْ بذَ  رٍ مْ  َ   ا عليَّ كُ  رَ ثذَّ عَ تذَ  سَ اَ انتَ 
 ةٌ كَ ْو ََ  َُّ تْ  صا ذَ  يكَ َِ 

 نقاشِ مْ ها  الِ ر على إْراجِ دِ قْ  ّل بذَ  شَ قَ  ّل انتذَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

َْ الدُّ  ادِ با عُ  ةِ عاسَ ب تَ بَ سَ  بُ ش الطاالِ ناقِ    بُ  -   م.سار ِ نيا ا
 ؛امِ املسذلِ    نذ  إمادِ َّ ال باو  إالا  نَّ  داها مها ، ةيَّ رعِ َّ الشَّ طِ وا ِ ضَ تعاىل  ِ  اتِ  ي ِ بِ م سَ  ة اجلهادِ يلَ ضِ  َ   الطااِلبُ اِّ بذَ    بذُ  - 

 .ةبا دِ رْ هادات  ذَ ررات ااجتِ ة اليس قَ يَّ مجاعِ  ةٌ بادَ عِ  اجلهادَ  أل َّ 
 .اتِ  ََّ جْ ها اَ بُ  إذا  راد هبا صاحِ   إالا بَ قْ ة ال تذُ يلَ اجللِ  األعمالَ    َّ  ر الطاالبرِّ قَ    بذُ  - 

 .(2887) رقم م صحيحَّ  رااه البخار  (2)
 (.221 ص)املعجم الوسيط . بنَّرد صٍ ن إ رسيم ْالِ اإ رسيم  ا مِ  وفٍ ن صُ ج مِ سَ نْ د هو ما بذُ اخلِِّ  بُ وْ ثذَ  (3)
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ة الذذذذ  هذذذو اجلنَّذذذعا  لذذذَّ  ِ ة، ااملذذذراد هنذذذاد الذذذدُّ اجلنَّذذذ ر  َذذذجارِ  َذذذهَ  وىبَُ 
 ها.لِ يْ نذَ لِ  دٌ ِِ لْ تذَ سْ مُ 

 جادِ اللِّ  رُ يذْ د سَ ْاِ ر العَ سْ اَ  ِ  ِعنا 
   ِ لرَّ ا رُ ثائِ  َّسُ  ْ رَ  ث َعَ 

 ة اجليشابَ مِح  ةاحلراسَ 
 ة اجليشرَ ِّْ إلَ مُ  ةاقَ السا 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 يان  الد   اد   ُعب  ةُ عاسَ تَ 
ة، يَاذعبذد اخلمِ  سَ عِذرهم، تَ س عبد الدا عِ تَ ا   قالد" قنيا  اهلّلر االشَّ على عا د الدُّ  عا دَ 

ِبد التَّ  ة "،يلَ اخلمِ عبد  سَ عِ تَ  ه، ا   دُ اِ قْ بذَ  رٍ  مْ  ر عليَّ ك ا سَّ عَ ية  أ  بتذَ ة ثانحذبر دعا عليَّ مرَّ مث مل
َِ اَ اانتَ  سَ عِ تَ ة،  قالد"كَ ْو ة اهي الشَّ بَّ ن  دىن  ذِ مِ  اخلّلصَ  يعَ طِ ال بستَ   ."شَ قَ  ّل انتذَ يَك س، اإذا 
 ج ِ احل أل  الاا مَ   العَ مَ عْ َّ بذَ نِ اوْ َّ على مجع املال، الِ صِ رْ حِ  ةِ دَّ شِ ه، لِ اغريِ  بنارِ لدِّ دا  لِ بْ عَ  يَ امُسِّ 

ن كان  . امَ اتِ  رْيِ غَ َّ لِ طُ خَ ضاه اسَ ما،  اار رِ هِ  ألجلِ ط إالا خَ رهم، ال برضى اال بسْ بنار االدِّ الدِّ 
 ب.وحيد الواجِ التَّ  امالِ ر املنام لِ رر األصغَ ع م الشِّ قَ هذه حالَّ  قد اَ 

 :األسئ َلة
 دبها م العمود )ب(ناسِ    ا العبارات م العمود ) ( اما بُ د صِ 5 د 1 

 )ب( العمود العمود ) (
ُْ  وفٍ وب صُ  ا ثَ  ِ  َْ  ثوبُ  - ياةداخلمِ  -  طوطٌ  يَّ 
 ةة م اجلنَّ جرَ ََ  - ةديلَ اخلمِ  -
 ةيمَ طِ القَ  - اقةدالسا  -
ِّْ مُ  - َُوىب. -            رة اجليشإل

 .رهم ... احلدبث"عبد الدِّ  سَ عِ بنار، تَ عبد الدا  سَ عِ تَ د" د قال رسول ات 2 
 ؟ ا ن النا ن  مِ على ذلك الاِّ   يبُّ لنَّ مل دعا ا - 

 ؟ رهم هبذا االسمبنار اعبد الدا عبد الدا  يَّ مل مُسِّ  -ب
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 .اج ا  عَِّ  َّ عند اتِ تِ بَ تذَ رْ مَ  وَّ نذُ د دُ ِِ لْ ا  ال بستذَ ة اننسا  عند النا بِ رتَ مَ  وَّ نذَ دُ  د إ َّ 3 
ِْ ح ذلك مِ اضِّ  -  .ك حلدبث  يب هربرة تِ راسَ دِ  ّللِ ن 
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 (1) سخام  رس الالد  
فقد  اللُ  مَ ر  ما حَ  يل  ل  ح  أو تَ  اللُ  ل  يم ما أحَ ر  ح  في تَ  مراءَ واألُ  لماءَ العُ  ن أطاعَ مَ  :باب

 الل   ن دون  م أرباباً م  هُ ذَ خَ ات  

اعَ إالا  َُ رِّ شَ إذ ال مُ  ؛ت ةٌ بادَ حرأ عِ االتَّ  ي ِ حلِ م التَّ  اتِ  ةُ َاعَ  ن اخللق م مِ  دٍ ة  حَ  ات، َا
َِ االتَّ  ي ِ حلِ التَّ   .قادٍ ااعتِ  مٍ لْ ضا اعِ إذا كا  عن رِ  يدَ وحِ نام التَّ  بُ  كَب  رٌ رْ حرأ 

َِ قال ا ن عبا د بُ  -1 ما ،  قولد قال رسول ات ن السَّ مِ  ةٌ جارَ عليام حِ  لَ ِِ نْ ك    تذَ و
 .(2)؟ اعمرم، اتقولو د قال   و  ار ى ات عليَّ اسلا صلا 

، يا َ مْ   سُ  ْ َّ، بذهبو  إىل رَ تَ حَّ اصِ   وا انسنادَ رَ عَ  دٍ وْ قَ لِ   ُ بْ جِ د عَ (3) اقال انماد  محد -2
]النورد  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّ اات تعاىل بقولد 

ََ بِ لْ ع م قذَ قَ َّ    بذَ لِ وْ قذَ   َ عْ  ذَ  دَّ َّ إذا رَ لَّ عَ ر، لَ رْ ةد الشِّ نَ تذْ تنة؟ المِ  تدر  ما المِ  ،[63  غِ بْ ن الَِّ مِ   ٌ يْ َّ 
 ك.لَ هْ يذَ  ذَ 

 فردات:المُ  عانيمَ 
 معناها الكلمة

 ركا  مع اتِ َُ   ر ا ا  
َِ بُ   برُ قْ بذَ  كو

 بثِ احلدِ  ْتِ مَ ة لِ لَ ااة املوصِ ة الرُّ لَ لسَ هو سِ  انسناد
 بعاو   مر ات  ا الرسول  َيالمو  عن  مره

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 حرأ.حلي  االتَّ ن اخللق م التَّ مِ  دٍ ة  حَ َاعَ  مَ اْ حُ   الطاالباِّ بذَ    بذُ  - 
 .اتِ  رَ مْ    َ ن ْالَ ن  ع  العقو ات اليت َّتشى على مَ ورا  مِ صُ  دَ ورِ    بُ  - 
 .لٍ وْ قذَ   ِّ على كُ  سول الرَّ  لَ وْ قذَ   الطاالبدَ دِّ قَ    بذُ  - 

 .(3121)رااه  محد  رقم  (2)
 .ةِ نَّ لسُّ لِ  ة  عَ تا ذَ عا  امُ ارَ  المقَِّ ااحلِدبث، ا َدُّهمهم  ِ مُ ة ااجلماعة م عاره، ا علَ نَّ السُّ   ه ِ   ن حنب  إمادُ هو  محد  (3)
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ِبغ  العدال عن احلق ال

 رس:ر الد  ناص  ع  
 :ل  و  ق َ  ل  على كُ   سول  الر   ل  و  يم ق َ قد  جوب تَ أواًل: وُ 

 يب  د قذذولَ دِّ َقذذن بذُ ما  علذذى َمذن السَّذذة ِمذجذذارَ حِ  ِالِ ن نُذذي ا ذذن عبذا  رضذذي ات عنهمذذا ِمذِشذَْ 
 ار اعمذر رضذي ات عنهمذا علذى قذول رسذول ات 

َّ تَذعَ تا ذَ ي مُ ِضذبقتَ  سذول  انميذا   الرَّ  .(1)
 ار اعمر رضي ات عنهما،     ا ئِ ن كا ، الو كا  القاكائنا  مَ   دٍ حَ  َ  ك ِّ   لِ وْ َّ على قذَ لِ وْ قذَ  أَ اتقدِ 

 ؟! ن هو داهنمامَ  لِ وْ قَ لِ  سول الرَّ  لَ وْ قذَ  رَ رَ تذَ   اي  مبَن

 ة:م  ن األئ  م   إمام   ل  و  قَ ها ل  فَ ة وخالَ ج  ه الحُ ت  غَ لَ ن ب َ مَ ديد ل  يد الش  ع  ثانياً: الوَ 
َّ مث بتُكذذ ات  حيح عذذن رسذذولِ بث الاَّذذف احلذذدِ رِ ْعذذن بذَ ر انمذذاد  محذذد رمحذذَّ ات علذذى َمذذنِاذبُ 
ذ ُْ ذذن األئِ ِمذذ إمذادٍ  لَ وْ ذ قَذذذابأ الذذ  قذذد َيمذذى  - ُِ رَ االذذوَ  مِ ْلذذاكذذا  إمامذا  م العِ  -  ا ورِ ة كسذميا  الثَّذذمَّ

 سولِ الرَّ  لِ وْ َّ على قذَ د قولُ دَّ قَ ة ال برضى    بذُ مَّ ن األئِ مِ  هِ ريِْ ، اهو رمحَّ ات كغَ ةِ نَّ ن السُّ لي  مِ عليَّ الدَّ 
، سذذذولِ الرَّ  كذذذّلدِ    َ ْعذذذ ذَ  دَّ ن رَ اإ  َمذذذ  هذذذا م رُ كْ د ذِ قو ذذذات الذذذوارِ ن إحذذذدى العُ َيشذذذى عليذذذَّ ِمذذذ

 اآلبةد
 .رِ رْ ن الشِّ لوهبم مِ ة م قُ نَ تذْ هم  ِ يبَ اِ    تَ  -1
 .سٍ بْ  ا حَ  د   ا حَ   ٍ تْ قَ  ِ نيا م الدُّ  يمٌ  لِ  ذابٌ هم عَ يبَ اِ بُ  ا     -2
ِْ  يمٌ لِ  َ  ذابٌ هم عَ يبَ اِ  ا    بُ  -3  ة.رَ م اآل

 :ةاألسئ لَ 
د دِّ َقذن بذُ ة علذى َمذلَذة عاجِ بَّذمسااِ  ة  قو َذات عُ  لَ نذِِ ي ا ن عبا  رضي ات عنهمذا    بُ شِ َْ د 1 

 . اتِ  سولِ رَ  لِ وْ على قذَ  -رضي ات عنهما  -اعمر  رٍ اْ  يب  َ  لَ وْ قذَ 
َْ  ةَ بَّ مااِ ة السَّ قو َ  العُ  اِّ  -   منها ا ن عبا  رضي ات عنهما. يَ شِ اليت 

                                           
، العمرة إىل احلذجِّ ع  ِذمتُّذربذا  التَّ   ذا  اذر اعمذر رضذي ات عنهمذا ال بَ  ن قذال لذَّد إ َّ َمذواب لِ ن ا ن عبا  جَ هذا القول مِ  (1)

 عَ تُّذذمَ رى التَّ هذذادا  منهمذذا، اكذذا  ا ذذن عبذذا  بَذذاجتِ  ّل   ثنذذا  احلذذجِّ طَّذذعَ   احلذذراد مُ ْيذذ  حذذال الببقذذى البذَ   َضذذ جِّ احلذذ ربذذا  إ ذذرادَ ابَ 
 ب. اجَ  العمرة إىل احلجِ  ِ 
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 . سولِ الرَّ  ِ  يَّ انميا ُ ضِ تَ قْ ح ما بذَ ضِّ اَ  -ب
 َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّ د قذذذذال تعذذذذذاىلد 2 

 [.63]النورد 
 ؟ ةة املذكورة م اآلبَ نَ تذْ المِ ما املراد  ِ  - 

 .اتِ  رَ مْ مو   َ لذبن َيالِ  ْرى لِ  ة  و َ قُ ذكر عُ اُ  -ب
 
 
 



22 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 (1)ادس الس  رس الد  
م يل ما حر  حل  أو تَ  الل يم ما أحل  حر  تَ في  مراءَ واألُ  لماءَ العُ  ن أطاعَ مَ  :بابتابع/ 

 الل   ن دون  م أربابًا م  هُ ذَ خَ فقد ات   اللُ 

 حج ُّ  م بقر  هذه اآلبةدى ات عليَّ اسلا صلا  يبَّ َّ مسع النَّ  ن حالد  نَّ   ا دِ عن عَ  -3

م هُ دُ بُ عْ ا لسنا نذَ .  قل  لَّد إنا [31]التو ةد  اآلبة َّ جس مخ جخ مح جح  مج
 د قل د  لى. قال ؟ َّونَ لُّ حِ تُ ،  ذَ اتُ  دَ و  ما حرَّ احيلُّ  ،َّمونَ رِّ حَ  تُ  اتُ  ما  ح َّ  مو  ليس حيرِّ " قالد

 نَّ.رااه  محد، االتمذ  احسَّ  .(2)"  مهُ تذُ بادَ د عِ كَ لْ تِ  َ 

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 والُ عَ جَ  اااَّتذُ 
 هودِ لما  اليَ األحبارد عُ  مهُ  حبارَ 

 ىاارَ ن النَّ ا د الُعبَّاد مِ بهْ الرُّ  هباهنمرُ 
 هِ احنوِ  جودِ السُّ ب إليهم  ِ رَّ قَ تذَ لسنا نذَ  همدُ بُ عْ لسنا نذَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 تعالى: لل   ق  يع حَ ر  ش  اًل: الت  أو  
مذا هلذم  يهذا  ،  حذ َّ اذا ٍ امَ   مذا ٍ   ِّ اُ ح لِ لُ اْ تَ  ة  بعَ رِ ََ  هِ بادِ عِ لِ  عَ ، اضَ يمٌ لِ عَ  يمٌ اِ سبحانَّ حَ  اتُ 

لي ِ  ة م َرأِ اعَ  الطا  هم.  على العبد إ راد اتِ رُّ ضُ د عليهم ما بَ احرَّ  ،همعُ مَ نذْ بذَ  سبحانَّ  ما  ح َّ  َا
                                           

 ر د هداف الدَّ  (1)
 هبا .االرُّ  ة األحبارِ بادَ معىن عِ  ح الطااِلبُ وضِّ    بُ  - 
َُ اتِّ   الطااِلبُ    بنشدَ  -   حرأ.حلي  االتَّ مرا  م التَّ لما  ااألالعُ  با
 .األمرِ  ّلِّ عة اَ َاَ  مَ اْ حُ  اِّ بذَ    بذُ  - 
َْ حرأ مِ االتَّ  ي َ حلِ التَّ    َّ  طَ بِ نْ تذَ سْ    بَ  -   تعاىل. اتِ  صِ اائِ ن 

 .(2095)، االتمذ   رقم (4/278)رااه  محد  (2)
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ِْ ة م الدُّ عادَ السَّ  ينالَ ، لِ اَحرَّدَ  اتعاىل  رة.نيا ااآل

 لهم: ةٌ بادَ رام ع  الحَ  يل  حل  وتَ  الل  الحَ  يم  حر  هبان في تَ والر   ثانياً: طاعة األحبار  
 جخ مح جح  مج حج ُّ اآلبذذذذة  هلذذذذذه  سذذذذولِ الرَّ  ةَ ّلاَ تِذذذذ   ا دِ ع َعذذذذسذذذذمَ بَ 

مذذو  مذذا حيرِّ  ،هلذذم هم آهلذذة  ادَ باذذهم اعِ اذذارى جعلذذوا علمذذا َ االنَّ  اليهذذودَ  الذذيت  ْذذبت   َّ  َّ جس مخ
ة املذراد هبذا م بذادَ العِ    َّ    ا دِ َعذ اقد ظذنَّ  - وهنم م ذلكيعُ ات  يطِ  دَ و  ما حرَّ ات، احيلُّ   ح َّ 

ُِ م  ِ ب إليهِ رُّ قَ تذَّ اآلبة هي ال  ،( همدُ بُذعْ ا لسذنا نذَ إناذ ) قذالد -ه  ح، اغريِ جود، االذَّ ة كالسُّ بادَ العِ  أنوا
ليذ ِ  ،ات أ ما  حذ َّ هم م َرِ تَ َاعَ  لَّ   َّ   اَّ  بذَ   ،ن دا  اتة هلذم ِمذبذادَ هذي عِ  د اتِ مذا حذرَّ  َا

ذ َِ ذسذذمَّ وحيذد، اهذو مذا بُ نذذام التَّ  بُ  كذَب  رٌ رْ اذلذك  َِ  مك لكاك ُّ اعذة( قذال تعذذاىلد ر الطا رْ ى )

 [.121]األنعادد  َّ   مل يك ىك

 حليل:والت   حريم  ماء واألمر في الت  لَ باع العُ اس في ات  ثالثاً: أقسام الن  
ذدَّ م  ذذلك قذد  َذَّ  ذأهنَّ ِمذلْ يما  هلم، مع عِ عَِّ م ذلك، تَ  م املر ُ هُ عَ تا ِ    بُ  -1 ََ  سذولِ ة الرَّ بعَ رِ لوا 
  ِ ر. هذا كا 

 ّلدِ لذذذذبِ   لِ   َضذذذذ اتِ  مَ ْاذذذذحُ  َّ  ذذذذأ َّ ِمذذذذلْ ، مذذذذع عِ (1) َِّسذذذذمْ م نذَ  وى  هم م ذلذذذذك، هِلَذذذذعَ تذذذذا ِ    بُ  -2
 .قٌ باد،  هذا  اسِ االعِ 

 . اهلذا حالتا دم اتِ اْ ذلك حُ    َّ  نُّ َُّ يَ ّل   ذَ هم جاهِ عَ تا ِ    بُ  -3
 .عذارَّ،  هذا مَ لِ هْ جَ  م، ألج ِ لْ العِ  تا   ه ِ مْ ث ااستِ حْ نَّ البَ    ال مياِ  -
 إلالِ ُسذ ِ  رَ  َمذ اتَ  أل َّ  ؛ط،  هذذا آمثرِّ َمذَّ بذُ الانَّذ مِ لْ العِ  تا   ه ِ مْ ااستِ  ثِ حْ ن البَ ن مِ اَّ مَ تَ َّ بذَ  نَّ  -
 [.7]األنبيا د     َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّ م. قال تعاىلد لْ العِ   ه ِ 

 :ر  م  األَ  الةُ ة وُ رابعاً: طاعَ 
 ُّ ات  قذال تعذاىلد  ةِ طاَعذاا  ِ رُ َمذرا  إذا  َ َمذااألُ  لمذا ِ العُ ن ِمذ رِ ة األْمذالا اُ  ةِ طاعَ َّ  ِ سبحانَ  اتُ  رَ  مَ 

َّ بُذذذذذلَّ طَ تَ . اكذذذذذا إذا  مذذذذذراا مبذذذذا تذَ [59]النسذذذذا د  َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك

                                           
ََ إليهِ  بِ قرُّ  التَّ  (1)  ة.ودَّ املال  ا امل ا  سا ِ نِّ لللبا  م 
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 .(1) ةحَ املالَ 
 .(2)" قِ ة اخلالِ يَ اِ عْ م مَ  ملخلوٍق  ةَ ال َاعَ  "دهم لقولَّ تُ  ّل جتو  َاعَ  ةٍ يَ ا إذا  مراا مبعاِ  ما 

ََ لَ عْ    بذَ  على العبد   دَ مذا حذرَّ  م َليذ ِ  دٌ طذُا  َحذاال بُ  ،جيذب    حُيمذى اُباذا  اتِ  َُ ْر م    
  مي زي ُّ ه بذذذود القيامذذذة، قذذذال تعذذذاىلد يذذذدَ بِ عَ   ٌ ات. اات سذذذبحانَّ سذذذائِ  مذذذا  حذذذ َّ  أِ ات  ا َذذذرِ 

 [.65]القاصد    َّ جئ يي ىي ني

 :األسئ َلة
 ناسبها م العمود )ب(د   ا العبارات م العمود ) ( اما بُ د صِ 5 د 1 

 )ب( العمود العمود ) (
 هودِ ما  اليَ لَ عُ  -              هبا دالرُّ 

 اارىن النَّ اد مِ با العُ  - بارداألحْ 
 ا ها الاُ  -              

 .[31]التو ةد  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ  د قال تعاىلد2 
 ؟هم "دُ بُ عْ ا نذَ نسْ ا لإنا د" ما معىن قول عد   - 

 ة م هذه اآلبة الارمية.بادَ العِ ملراد  ِ ح ااضِّ  -ب
 م ما بليداْ  حَ د  اِّ 3 
 ة.يَ عِ ضْ الوَ  اَ وانِ م القَ اِّ ن حيمَ  - 

لي ِ  ،اتِ  ة املخلوق م َرأ ما  ح َّ َاعَ  -ب  ات. دَ ما حرَّ  َا
 ة.يَ إذا  مراا مبعاِ  ة االة األمرِ َاعَ  - 
 

 
 

                                           
 .ماظا  على األرااحِ ة املرار، حِ مَ أنَِّ  ِ  دِ يُّ قَ كالتذَّ   (1)
 .(5/66، 1/409م مسنده )رااه  محد  (2)
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 (1) عاب  رس الس  الد  

 .(2) َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قول الل تعالى: :باب

ة، اهذذو اَمذذدل ااحلِ لذم االَعذذالعِ  م، لذذَّ كمذذالُ مباذذاحلهِ  بذذاد، علذيمٌ ق العِ سذبحانَّ اتعذذاىل ْذذالِ  اتُ 
ذذذنيا ااآلْذذذرة.  علذذذى العبذذذاد    بتَ احلاذذذم اإليذذذَّ احلاذذذم م الذذذدُّ  ََ ذذذعِ رْ حذذذاكموا إىل  َُ إلا  َّ م مجيذذذع 

 حيا م.
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  تعذذذذذذذذذذذذذذذاىلدقذذذذذذذذذذذذذذذال  -1

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

 [.60 ]النسا د
 [.11]البقرةد  ﴾زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّ د تعاىل اقولَّ -2
 [.56]األعرافد  َّ مج حج مث  هت مت خت  ُّ  اقولَّ تعاىلد -3

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
 د ضاما  يبِّ لنَّ . ااخلطاب لِ ناارٍ تِ ااسْ  بٍ جُّ عَ تذَ  مهادُ استِ  رَ  مل تذَ 
 و عُ دَّ بَ  مو عُ ِْ بذَ 

 اتُ  لَ ما  نَِ  رْيِ غَ م  ِ حياُ  مٍ حاكِ  ن، اك ُّ املراد  َّ هناد الااهِ  اغوتالطا 

 رس:ر الد  عناص  

 :نافي اإليمانَ رع يُ الش   م إلى غير  حاكُ أواًل: الت  
                                           

 ر د هداف الدَّ  (1)
 .َّ ة رسولِ نَّ إىل كتاب ات اسُ  مِ حاكُ ة التَّ يَّ ضِ رَ  ذَ   الطاِلب َ بْ    بثُ  - 
 م.هِ رِ رَ قا اضَ املنا ِ  رِّ ََ  مَ ََّ عِ   َ    باشِ  - 
ََ حاكُ د التَّ دَ م األر  عَ  سادَ ب المَ بِّ سَ م املعاصي اليت تُ ن  عََّ    مِ  طَ بِ نْ تذَ سْ    بَ  -   .اتِ  ُِ رْ م إىل 

ذرأِ  احلذرادِ  يذ ِ ن  َذُا العلمذا  ااألمذرا  م َلِ َمذ مِ ْاذا ق م  يذا  حُ البذاب الساذ   َّ  دالمرق  ا هذذا البذاب االذذ  قبلذَّ (2)  َا
 .اتِ  ُِ رْ ََ  إىل غريِ  مَ حاكُ التَّ  ن  رادَ على مَ  انناارِ  يا ِ ، اهذا الباب م  َ مٍ َاكُ  ن غريِ مِ  احلّللِ 
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َّ اعلذذى علذذى رسذذولِ  ل اتُ نذذَِ مبذذا  َ  عي انميذذا َ ن بذذدَّ سذذبحانَّ م اآلبذذة األاىل علذذى َمذذ اتُ   ناذذرَ 
ة، نَّ حذاكم م  اذ  اخلاذومات إىل الاتذاب االسُّذذن قبلذَّ، اهذو مذع ذلذذك ال بربذد    بتَ األنبيذا  ِمذ

ن كيذذد راا  ذذَّ. اهذذذا ِمذذُمذذاْ ه املذذإلمنا    بَ ات عبذذادَ  اغوت الذذذ   مذذرَ ربذذد    بتحذذاكم إىل الطاذذ ذذ  بُ 
 .ه لإلنسا  عن َربق احلقِّ يطا  اصدِّ الشَّ 

، ا   َّ ة رسذذولِ نَّ نذذاُ  إىل كتذذاب ات تعذذاىل اُسذذعنذذد التَّ  دِّ الذذرَّ  ة علذذى اجذذوبِ ام اآلبذذةد داللَذذ
 .(1) رمَ د كَ ة  قَ نَّ م إىل الاتاب االسُّ حاكُ ن  ىب التَّ . امَ سول بات انميا   الرَّ ن ااجِ ذلك مِ 

 :في األرض   فسادٌ  ة  يَ ص  ع  مَ  ثانياً: كل  
داا م األر  ِسذذمْ املنذذا قاد  هنذذم إذا قيذذ  هلذذم ال تذُ  انيذذة حذذالَ َّ م اآلبذذة الثا ات سذذبحانَ  ذكرُ بَذذ

ََ امِ  - املعاصي  ََ املعاصي التَّ  دِّ ن   . اهذذا نذا نربذد انصذّلحَ أنَّ  جذا وا  ِ  - اتِ  ُِ ْر حاكم إىل غري 
 .قٍ نا ِ مُ  َّ ك ا مُ عُ ِْ بذَ 

 :األرض   الحُ صَ  ة  اعَ ثالثاً: في الط  
 لِ املنَِّ  رُِ هلا  الشَّ  ّلح اتِ املعاصي  عد إصْ ه عن ان ساد م األر   بنهى ات سبحانَّ عبادَ 

هذذذذو    العَمذذذذ [56]األعذذذذرافد  َّ مج حج مث  هت مت خت  ُّ يذذذذا ، قذذذذال تعذذذذاىلد علذذذذى األنبِ 
 سادها.َّ هو  َ كُ ها، اتَر ّلحُ صَ 

ذذري ا َ  م األر ِ  صذذّلحٍ   َّ ُكذذ  د   َّ العذذامل اَجذذ ر  حذذوالَ  َّ ن تذذدَ اَمذذ تعذذاىل  ة اتِ َّ َاَعذذبُ بَ ة َسذذرَكذذْا
َّ ان سذاد م بُ بَ اغذري ذلذك  َسذ ا  دُ يط َعذسذلِ ط اتَ ْحذّل  اقَ ة ا َذنَ تذْ العامل ا ِ م  ر  ََ  اك ا  ،ارسولَّ 
 .َّ تعاىل ارسولِ  اتِ   مرِ  ةِ مَ مبخالَ  األر ِ 

 :ل  الباط   ل  بأه   رار  ن االغت  م   ر  ذَ الحَ  جوبُ رابعاً: وُ 
َِ  قذذواهلم اآرا َ   ذذو َ ِْرِ يُ ،  ذَ عِ َمذذاجملتَ  م املنذذا قو  إصذذّلحَ ِعُ بَذذ ذذة اَيذذدَ لَذذهذذم البا ال، عو  هبذذا اجلها
ة إىل عوَ الذذذذدَّ  دن ذلذذذذكم، اِمذذذاملسذذذذلِ  عِ َمذذذة م اجملتَ يَمذذذذَِّ  عَ َت د كثذذذرية ا ِذذذذماِسذذذذب علذذذذى قبوهلذذذا مَ تَّذذذابتَ 
ََ التَّ   ة.مَ املسلِ  املر ةِ   ِ رُّ بذَ اإىل تذَ  ّلطِ ة إىل االْتِ عوَ ، االدَّ اتِ  ُِ ْر حاكم إىل غري 

                                           
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ كمذذذا م قولذذذَّ تعذذذذاىلد   (1)

 [.65]النسا د  َّ جف مغ جغ
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ذذذذََّذذذذعِ م، لِ هِ تِ ن َذذذذاعَ ر ِمذذذذهلم، ااحلذذذذذَ أقواار  ِذذذذد االغذذذذتِ دَ ب َعذذذذ الواِجذذذذ ََ ألهنذذذذم  م؛هِ رِ رَ م اَضذذذذهِ رِّ م 
 .انصّلحِ   اسمِ   و  انسّلدَ و   ا املسلما احيارِ ندسُّ بَ 

 :األسئ َلة
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذاىلد د 1 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

 [.60]النسا د 
 . ﴾ مل خل ﴿َّ  نُو االستمهاد م قول اِّ  - 

 ؟ ةم اآلبَ  ن اخلطابُ مَ لِ  -ب
 ؟ ةنَّ م إىل الاتاب االسُّ حاكُ ن  ىب التَّ مَ  مُ اْ ما حُ  - 
 راغات  دناهدب المَ ناسِ الية ما بُ ن الالمات التا  مِ د اَْت 2 
 (. اتِ  ةُ ، َاعَ األحبارُ با  ، راؤا ، َاغوت ، الرِّ َّ، بُ ارسولِ  اتِ  رِ مْ ة  َ مَ الحو ، خمالَ مُ  )
  ...............َّ بُ بَ سَ  م األر ِ  ّلحٍ صَ  ك   -
  ...............بَّد بَ ّل  سَ ة ا َ نَ تذْ م العامل ا ِ  ر  ََ  ك ُّ   -
ِعمو   هنم مسِ املنا قو  بُ  -   ...............دا  م األر  اب
  ...............ىد سمَّ ات بُ  لَ ما  نَِ  رْيِ غَ م  ِ م حياُ حاكِ  ك ُّ   -
َِ َّ مِ مُ ا  ما َيالِ وَ هْ َّ، ابذَ ا هلَ    احلقَّ هو د املنا قو  بارَ 3    .ن البا
  ............... ............... ...............و  إليَّ ما بدعُ ة لِ لَ ة  مثِ ّلثَ ذكر ثَ اُ  -
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 (1)ن ام  الث  رس الد  

  َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قول الل تعالى: :باب
 [.50 ائدةد]امل َّ جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل ُّ د قال تعاىل -4
ال  "م قالدى ات عليَّ اسلا ات صلا  رسولَ  عن عبد ات  ن عمرا رضي ات عنهما،   َّ ا  -5

، رابناه م  يحٌ حِ صَ   د حدبثٌ اِ وَ قال النذَّ  .(2)" َّ ِ   ُ  ْ ما جِ عا  لِ بَ كم حال باو  هواه تذَ دُ ن  حَ مِ إلْ بذُ 
 .يحٍ حِ صَ  "  نسنادٍ  ةاحلجَّ  كتاب "
ُْ مِ   ٍ جُ ن املنا قا ارَ مِ   ٍ جُ ا رَ عيبد كا   اقال الشَّ  -6 د  ا هودِ ؛  قال اليَ ة  ومَ اُ ن اليهود 

ُْ  نَّ  فَ رَ َّ عَ ألنَّ  -د م إىل امَّ حاكُ تَ نذَ   -إىل اليهود  مُ حاكَ تَ اقال املنا قد نذَ  -ة وَ َْ ذ الرا َّ ال بأ
 مل خل ُّ ِل د إليَّ،  نَ  حاكماتَ ة  يَ نَ يذْ هَ نا  م جُ يا كاهِ قا    بأتِ مَ  اتذَّ  -َوة َّ  هنم بأْذا  الرا مِ لْ عِ لِ 

  .(3) اآلبة [60]النسا د  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل
م، اقال ى ات عليَّ اسلَّ صلا  يبِّ ع إىل النَّ ا َ تَ ما،  قال  حدمهاد نذَ اَ  اْتَ ْا لَ جُ ل  م رَ َِ اقي د نذَ 
  َ رْ ة.  قال للذ  مل بذَ اَّ ر،  ذكر لَّ  حدمها القِ مَ را عا إىل عُ مث تَ  فعب  ن األَرَ كَ اآلْرد إىل  

 .(4) َّلَ تذَ قَ  ذَ   ِ يْ السَّ َّ  ِ  َ رَ ؟ قالد نعم،  ضَ  مد  كذلكى ات عليَّ اسلَّ ات صلَّ  سولِ رَ  ِ 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

ة نَّ تعذاىل اُسذ اتِ  تذابِ ن كِ ِمذ دُّ مَ تَ ْسذال بُ  مٍ ْاذحُ  ةد هو ك ُّ يَّ لِ اجلاهِ  مُ اْ حُ  ةيَّ لِ اجلاهِ  مَ اْ حُ  َ  َ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 ة.يَّ لِ اجلاهِ  مِ اْ ن حُ مِ  ر الطذالبُ    حيذَ  - 
 َّ. ِ   ِ مَ االعَ  سول ما جا   َّ الر   ةِ على ابَّ  ىبَّ    بتَ  - 
 .ةِ مَّ ا على األُ قِ املنا ِ  ةَ طورَ ُْ  َ  الطااِلبُ    باشِ  - 

 .(104)رقم  (1/212) (، االبغو  م " َرح السنة "15)حدبث رقم  ة "نَّ السُّ رااه ا ن  يب عاصم م "  (2)
 .(5/27)، اانَّرد  تح البار  ال ن حجر (6862-6861)رااه ا ن جربر م تمسريه  رقم  (3)
  م لَذذذَِ يذذذ  نذَ د اقِ تها لذذذا قذذذالحَّ ِاذذذشذذهاد امل حياذذذم  ِ ة لّلستِ ،  ارد املإللذذذ  رمحذذَّ ات هذذذذه القاَّذذذ(5/27) ذذتح البذذذار   (4)

 .ْاِ لَ جُ رَ 
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 َّ رسولِ 
 ب  الواجِ ال حيا  لَّ انميا  الاامِ  مدكُ ن  حَ إلمِ ال بُ 
 َّتُ َّ اابَّ تُ إرادَ  واههَ 
 سول  َّ الرَّ  ما جا َ وا قا  لِ مُ  َّ   ِ  ْ ما جِ عا  لِ بَ تذَ 

 رَ مْ ن الاُ طِ بْ ابذُ  ر انميا َ هِ َّْ ن بُ مَ  قاملنا ِ 
 َْ  لَّ مَ اُ حْ يَ ه لِ ي  ا غريِ لقاضِ لِ  ْاِ اخلامَ  دُ يَّ  حَ طِ عْ هيد ما بذُ  ةوَ الر
ذذنُ الاذاهِ  نا  هِ كا ُْ  بِ ْيذذالغَ  مَ ْلذذي عِ عِ دَّ ، ابَذعِ مْ السَّذذ ِق تَِ ْسذذ عذذن مُ د هذذو الذذ  بأ

  ِ بَ قْ م املستذَ 
 ةٌ شهورَ ة مَ يَّ  ِ رَ عَ  ةٌ يلَ بِ قَ  ةنَ يذْ هَ جُ 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  بُ ْعذذذذذذذذذذذذذذذذذذكَ 

 َْ  فرَ األ
 مهِ اليهود ارؤسائِ  لما ِ ن عُ مِ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ة:ي  ل  الجاه   م  ك  ن حُ حذير م  الت  اًل: أو  
ذ   علذى كذ ِّ مِ املشذتَ  اتِ  مَ ْاذحُ  رَ رَ ن تَذذسبحانَّ علذى َمذ ر اتُ اِ نْ بذُ  وانا القَ ، ا ْذذ  ِذلٍ دْ اَعذ رْيٍ َْ
ن َّ ِمذة حيامذو   ِذ، كمذا كذا   هذ  اجلاهليَّذرِ ااجلذوْ   ِ هْ القائمة على اجلَ  ُر اتِ شَ ة لِ مَ ة املخالِ يَّ عِ ضْ الوَ 
 ّلالت ااجلهاالت.الضَّ 

ذذ يمِ ِاذذَ جذذوبِ ام هذذذه اآلبذذة داللذذة علذذى اُ  ن األحاذذاد  هذذو مذذن مذذَّ ِمذذمذذا ْالَ  ، ا  َّ اتِ  ُِ ْر ََ
 ة.يَّ حام اجلاهلِ 

 ّلل.على اجله  االضَّ  َّ مبين  َّ، ا نَّ حِ بْ يا  قذُ ري منَّ ا َ نمِ لتَّ ة، لِ يَّ لِ لجاهِ احلام لِ  ي َ ضِ ا ُ 

 ه:ل ب  مَ والعَ   سولُ ما جاء به الر   ة  ب  حَ مَ  جوبُ ثانياً: وُ 
لذذذَّ مَ تذذذَّ اعَ   الواجذذذب حذذذال تاذذذو  ابَّ إلمنذذذا  انميذذذا  الااِمذذذ باذذذو  مُ ال اننسذذذا َ    َّ   اِّ بَذذذذبذُ 
اكُ   َّ ر  ِذذَمذذمذذا  َ  واهي اغريهذذا.  يحذذبُّ ر االنَّذذن األااِمذذِمذذ سذذول مذذا جذذا   ذذَّ الرَّ وا قذذا  لِ مذذَّ مُ َا
 ه ما هنى عنَّ.رَ اْ ابَ 
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 وم:ذمُ وى المَ حمود والهَ وى المَ ثالثاً: الهَ 
 ن كمال انميا .كا  امودا ، اهو مِ    يبُّ َّ النَّ ما جا   عا  لِ بَ إذا كا  اهلوى تذَ  -
 ذموما .كا  مَ    يبُّ ما  ملا جا   َّ النَّ إذا كا  اهلوى خمالِ  -
 [.23]اجلاثيةد  َّ جم يل ىل مل خل ُّ ى هذا اهلوى  بضا  )إهلا (، قال تعاىلد سمَّ بُ 

 تعالى: الل   م  ك  حُ ين ل  ق  ناف  ة المُ راهَ رابعاً: كَ 
احاذول  لِ دْ م الَعذ  ا ا قا ارج  من اليهود ْاذومة،  طمذع اليهذودِ ن املنكا   ا رج  مِ 

نا  ا، اإ   ة ادَ َوَ َّ عن الرا تِ ِاهَ َّ م احلام، انَ لِ دْ ماد عَ تَ َّ  ِ مِ لْ عِ لِ   يبِّ ا ع إىل النَّ ب التَّ لَ َّ،  طَ قِّ حَ 
ن َّ ِمذذاألتباِعذ د اماذ يبِّ للنَّذ ةٍ دااَ ا  َعذالناذ ن اليهذود الذذبن هذم  َذدُّ ه ِمذكغذريِ   كذا  هذذا اليهذود ا 

 املسلما.
ة هلذذم، َذذوَ ع الرا  ْذذإىل دَ  ن امليذذ ِ ه ِمذذد عنذذدَ مذذا ُاِجذذع إىل اليهذذود، لِ ا َذذتَ م    بذَ  بَ ِغذذرَ ق  ذَ  مذا املنذذا ِ 

 عَ ا ُذن مجلة املسلما، امع ذلك  ىب التَّ َّ مِ ر  نَّ ق بَّهَ ة. ااملنا ِ وَ َْ لو  الرا بَ قْ بذَ  رٍ وْ جَ  دُ وْ َّ  هنم قذَ مِ لْ عِ لِ 
  َّ. انميا َ  َِّ مِ عْ مع  َ   يبِّ إىل النَّ 

ن مجلذة املنذا قا. ة  ياذو  ِمذنَّ حذاكم إىل الاتذاب االسُّذن  ىب التَّ َمذ علذى   َّ  ام هذذا مذا بذدلُّ 
ذذ مِ ََّذذهم، لعِ ن آبذذات القذذرآ ، ا مذذر  هذذادِ هم م كثذذري ِمذذحَ ر ات مذذنهم ا َضذذاقذذد حذذذَّ  هم علذذى رِّ ََ

 اجملتمع املسلم.
  -ة، اهو َذاغوت بتحذاكمو  إليذَّ نَ يذْ هَ ن جُ حاكما إىل كاهِ تَ   بذَ ق  ااملنا ِ  اقد اتمق اليهود ا 

ِلذذ  هذذذه اآلبذذذةد  -كمذذا م سذذائر  حيذذا  العذذرب   حم جم يل ىل مل خل ُّ م اجلاهليذذة،  ن

 ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
ذاكَ  انميذا َ  ن  عمَ مَ   ا ُّ [، 60]النسا د  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي م إىل غذري َا
 .بٌ اذِ  هو ك اتِ  ُِ ْر ََ 

 ختارًا:مًا مُ عال   ه  م إلى غير  كَ تَ واح   الل   ع  ر  عن شَ  ضَ ن أعرَ مَ  رُ ف  : كُ خامساً 
ِال اآلبةد   َّ  ،  يبِّ اما.  قذال  حذدمهاد نتا ذع إىل النَّذرجلا اْتَ  القول اآلْر م سبب ن

ذذ َْ   َ رْ مل بَذذذ   الذذذ تَذذما مث قذَ هُ تذَ بَ ثْ تَ  اْسذذ رد إىل كعذذب  ذذن األَذذرف،  تا عذذا إىل عمذذر اقذذال اآل
ََ  مَ اَ ن احتَ مَ  رِ مْ على كُ  ي ٌ لِ . ام هذا دَ سول الرَّ  حبامِ   خمتارا . اتِ  رُِ إىل غري 
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إىل ات  ا ُ ُ  يذذَّ الناذذنذذا َ مذذا تَ  دَّ رُ مذذا ، ا   بَذذذاَ حَ  اتِ  غذذريَ  ذَ ِخذذ بتَّ  الا  مسذذلمٍ  ب علذذى كذذ ِّ االواِجذذ
 حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ ثذذذاال  لقولذذَّ تعذذذاىلد امتِ  تعذذاىل ارسذذولَّ 

]النسذذذذذذذذذذذذذذذذا د  َّمب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم
59.] 

 :األسئ َلة
  [.50]املائدةد  َّ جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل ُّ  قال تعاىلدد 1 
 ؟ ةيَّ لِ اجلاهِ  ما املقاود حبامِ  - 

 ة.ليَّ َّ للجاهِ تِ إضا َ   سببَ  اِّ  -ب
 ." َّ   ِ  ْ ما جِ عا  لِ بَ واه تذَ م حال باو  هَ حدكُ ن  إلمِ ال بُ  "دد قال 2 
 َرح احلدبث. - 

 ح مال باو  اهلوى امودا ، امال باو  مذموما .ضِّ اَ  -ب
 ناسبا دمنها امسا  مُ  لعب  املمردات، اْت لا ِّ  عا ٍ د  مامك مَ 3 
 (. ...............)    رَ مْ ن الاُ طِ ، ابُذبْ ر انميا َ ن ُبَّهِ مَ  -1
 (. ...............)         لَّ مَ اُ حْ يَ اخلاما القاضي  ا غريه لِ  دُ يَّ  حَ عطِ ما بُ  -2
 .( ...............)            ِ بَ قْ م املستذَ  بِ يْ الغَ  مَ لْ عي عِ ن بدَّ مَ  -3
د اكا   ا رج  من املنا قا ارج  من اليهود ْاومة،  قال اليهذود ا  عيبدالشَّ د قال 4 

  دحاكم إىل اليهود. علِّ قد نتَ د، اقال املنا ِ حاكم إىل امَّ نتَ 
 .سول ع إىل الرَّ ا ُ التَّ  اليهود ا  بُ لَ ََ  - 

 ع إىل اليهود.ا ُ ق التَّ املنا ِ  بُ لَ ََ  -ب
ا  إىل ات نذاُ   يذَّ الناذمذا ، ا   بذرد مذا تَ اَ حَ  اتِ  خذذ غذريَ مسذلم  ال بتَّ  ب على ك ِّ د جيِ 5 

 .تعاىل ارسولَّ 
 ن القرآ  الارأ.ل على ذلك مِ دِ استَ  -
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 (1) اسعرس الت  الد  
 فات  والص   ن األسماء  د شيئًا م  حَ ن جَ باب: مَ 

 [.30 ]الرعدد َّيي ىي مي ُّ  قال تعاىلد-1

 فردات:ي المُ عان  مَ  
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 لم  َّمع العِ  رهَ  ناَ  د َي ا  حَ جَ 
 واهسِ  عبود حبق  ال مَ   هوال إلَّ إالا 
 ها إليَّ   مور  كلَّ ضْ  وَّ  ل وكَّ عليَّ تَ 

 يت َ وْ ي اتذَ عِ جِ رْ مَ  تابمَ 

 رس:الد   رناص  عَ 
 اآلية: زول  ب نُ اًل: سبَ أو  
ي قربشد شركِ ات الرمحن الرحيم( قال  ع  مُ  سمِ  ية )بِ بْ م صلح احلدَ  سول ب الرَّ ا كتَ ما لَ 
نادا  منهم راه عِ محن، ا ناَ داا اسم الرَّ حَ هم(،  جَ د ) امسك اللَّ ب إالا  َّ اال ناتُ رِ عْ محن  ّل نذَ ا الرا  ما 

ِل  اآلبةداْ ااستِ   اآلبة. [30]الرعدد  َّيي ىي مي ُّ   بارا ،  ن

 ه:فات  أو ص   الل   ن أسماء  ئًا م  ي  ر شَ ن أنكَ مَ  رُ ف  ثانياً: كُ 
ة. اقذد  ناذرت قذربش    باذو  محَذالرَّ َّ  ِ اذا ِ علذى اتِّ  ن  مسا  ات احلسذىن، دال  محن اسم مِ الرَّ 
ذذذيَّذذذبِ َّ نَ سذذذبحانَ  اتُ  رَ  ذذذأمَ  -َّ سذذذبحانَّ تِذذذيَّ  و ِ رُ مذذذع إميذذذاهنم  ِ  -محن( امسذذذا  ت )الذذذرَّ   دَّ رُ    بَذذذذ  ا  دَّ امَّ

ذذتَ َّ بذَ ه، ا نَّذذدَ ْحذذة اَ بذذادَ لعِ لِ  قُّ حِ َّ املسذذتَ  ُّذذالذذرمحن هذذو رَ  علذذيهمد  ذذأ َّ  ن ه ِمذذدَ ْحذذإليذذَّ اَ  تذذوبُ   عليذذَّ، ابَ وكَّ

                                           
  هداف الدر د (1)

    ببا املتعلم    تعَّيم  مسا  ات اصماتَّ من كمال التوحيد.- 
 ت اصماتَّ.   بوضح املتعلم موق   ه  السنة ااجلماعة من  مسا  ا- 
    بستنتج املتعلم مثرات انميا   امات ات تعاىل.- 
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  اآلبة الارمية على    اقد دلَّ  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ نوب الذُّ  مجيعِ 
 ر.مَ ماتَّ  قد كَ صِ ن  مسا  ات  ا د َي ا  مِ حَ ن جَ مَ 

 ه:فات  وص   الل   ماعة في أسماء  ة والجَ ن  الس   ب أهل  هَ ذ  ثالثاً: مَ 
ات   ذّللِ  يذقُ لِ ة علذى مذا بَ نَّ  أمسا  ات اصماتَّ كما جا ت م الاتاب االسُّ  هم انميا ُ بُ مذهَ 

 .(1) ي ٍ اال متثِ  ي ٍ يِ اْ تَ  ن غريِ ، امِ ي ٍ طِ عْ اال تذَ  َرب ٍ  ن غريِ َّ مِ تِ مَ ََّ اعَ 

 :األسئ َلة
 َّ.ماتِ اصِ  اتِ  ن  مسا ِ د َي ا  مِ حَ ن جَ مَ  مَ اْ ذكر حُ اُ د 1 
 اليةد  العبارات التا د  كمِ 2 
  ...............على  ن  مسا  ات دال  محن اسم مِ الرَّ  - 

  ...............امعناهاد  ، اتوحيد م اآلبة هيد ال إلَّ إالا كلمة التَّ   -ب
 .َِّ ماتِ اصِ  اتِ  يم  مسا ِ َِّ عْ تذَ  وحيدالتَّ  مالِ ن كَ د مِ 3 
 .َِّ ماتِ اصِ  اتِ  ااجلماعة م  مسا ِ  ةِ نَّ ب  ه  السُّ هَ ذْ  مَ  اِّ  - 

 َّ.اصماتِ  اتِ   أمسا ِ  ن مثرات انميا ِ ا مِ ذكر مثرتَ اُ  -ب
 

 
 

                                           
َْ  عىن  ة إىل مَ مَ معىن الاِّ  ريُ يِ غْ حرب د تذَ التَّ  (1)  .َّ تعاىل ارسولُ  ه اتُ دْ رِ ر مل بُ آ

 .اج َّ  عَِّ  ها عن اتِ ها  ا  عضِ مات كلِّ الاِّ  يُ مْ ي د نذَ عطِ التَّ  
  هو سبحانَّ.ها إالا تَ يَّ مِ يْ م كَ لَ عْ ال بذَ  اتِ  ماتُ اصِ  .َّتِ يَّ مِ يْ اكَ  ي ِ الشَّ  عن حالِ  د انْبارُ ي ُ ايِ التَّ  
 .اَ املخلوقِ  ماتِ صِ   ُ ثْ مِ  اتِ  ماتَ صِ  إ َّ  دكأ  بقول  ، ِ يْ لشَّ لِ   ٍ ثْ د إثبات مِ ي ُ مثِ التَّ  
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 (1)رالعاش  رس الد  
 فات  والص   ن األسماء  ئًا م  ي  شَ  دَ حَ ن جَ باب: مَ تابع/ 

 اتُ  بَ ذَّ اَ    بُ  ربدا َ تُ  و ،  َ رِ عْ مبا بذَ  ا َ ثوا النا دِّ حَ  "  قال عليدخار البُ  يحِ ام صحِ  -2
 .(2)" ؟ َّارسولُ 
ّل  جُ َّ ر ى رَ ر عن ا ن َاا  عن   يَّ عن ا ن عبا د  نَّ اراى عبد الر اق عن معمَ  -3

 -ا  لذلك ناار مات، استِ م م الاِّ ى ات عليَّ اسلا صلا  يبِّ بثا  عن النَّ دِ ع حَ ا مسَِ ما لَ  -  َ مَ انتذَ 
  .(3)" َِّ شاهبِ تَ او  عند مُ لَ هْ َّ، ابذَ مِ عند ااَ  ة  قَّ رِ  دا َ ؟ جيِ  ق هإلال رَ ما  ذَ  " قالد
 لَ راا ذلك.  أنَِ محن(  ناَ م بذكرد )الرَّ ى ات عليَّ اسلا ات صلا  رسولَ    قربشٌ ا مسعَ ما الَ  -4

 َّ يي ىي مي ُّات  يهمد 
(4). 

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 معناها الكلمة

 مهاد لإلناارِ االستِ  ا َ ربدتُ  َ 
 دَ عَ تذَ ارْ   َ مَ انتذَ 

َْ  ؟ هإلال  قَ رَ ما  ذَ   ؟ ف هإلال وَّ ما 
 ولبُ قذَ ا اَ لِ  ةقَّ رِ 

 اَّ بذَ عناه اتذَ ح مَ ضَ ما اَ  َِّ ُاامَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 عوة إىل ات.ة م الدَّ احلامَ  ةَ يَّ  مهِ   الطاِلبُ حَ    بشرَ  - 
ََ ن  ناَ على مَ  دَّ رُ    بذَ  -   َّ.ماتِ اصِ  اتِ  ن  مسا ِ  ا  مِ يْ ر 
 .ات  َّ رسولُ  ِ  مبا جا َ  يمِ سلِ التَّ  جوبِ على اُ  ىبَّ    بتَ  - 

 .(127)رااه البخار   رقم  (2)
 .(485) رقم  (، اا ن  يب عاصم م السُّنَّة20895) رقم  (11/422)رااه عبدالر اق م املان   (3)
 ل الباب.د َرح هذه اآلبة م  اا ، تقدَّ (2/515)  العَّيم ال ن كثري تمسري القرآ (4)
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َْ  َّشاهبِِ تَ مُ   َّمُ هْ م  ذَ َّ عليهِ بَ تَ ما ا

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :اسَ ع الن  فَ ن   ما ال ي َ ب   يث  حد  الت   كُ ر  اًل: ت َ أو  
ذذبُ  مبذذا حيتذذاجو  إليذذَّ م  صذذذ   ا ِ ة الناذذذثوا عامَّذذا     حيذذدِّ الُوعاذذ  ذذن  يب َالذذذب  علذذيا د رَِ

ا قذوهلم ماذلذَّ عُ مِ اال َتَ  ،ا  إليذَّتكذوا مذا ال حيتذا  الناذ، ابَ ااحلّللِ  ن  يا  احلرادِ َّ مِ م ا حاامِ هِ بنِ دِ 
مات م األمسذا  االاِّذ ا ِ ة الناذعنذد عامَّذ ن ذلذكد اخلذو ُ َّ، اِمذارسذولِ  اتِ  ببِ اذذِ   إىل تَ دِّ إلَ قد بُذذ

 قوهلم.َّ عُ غُ لُ بذْ مبا ال تذَ 

 :فات  الص   ن نصوص  ئًا م  ي  ر شَ كَ ن  واست َ  د  ن رَ ثانياً: اإلنكار على مَ 
ذد لَ َعذر ى ا ن عبا  رضي ات عنهما رجّل  ارتذَ  ، اتِ  ماتِ م ِصذ  يبِّ بثا  عذن النَّذدِ ا مسذع َحذما

ن ف هذإلال  ِمذما د مذا الذذ  َُيذوِّ هِ مْ تذَ ْسذَّ مُ  قال ألصحا ِ  -ا يما  هلَِّ عْ ال تذَ  -ة مَ ناارا  هلذه الاِّ استِ 
يهذذا، عانِ  ذو  مَ اذوص الذذيت بعرِ ة عنذذد النَّ قَّذينذذا  ارِ دا  م قلذوهبم لِ ؟! جِيذذ َّسذبحانَ  تِ  ماتِ الاِّذذ إثبذاتِ 

 ها.تُ  ذَ عرِ ها  ا مَ مُ هْ م  ذَ َّ عليهِ بِ تَ شْ اليت بَ  اوصِ ة عند النُّ اَ ااهللَ  كُّ م الشَّ بهِ تَ عْ ابذَ 
َّ، اعليذذذَّ اصذذذماتِ  اتِ  م  مسذذذا ِ  دٌ دُّ رَ  ا تَذذذذ ناارٌ  باذذذو  عنذذذده اسذذتِ ب علذذذى املسذذذلم  الا الواِجذذ  َّ إ

ذسذبحانَّ اتعذاىل ارسذولَّ  مذا جذا  عذن اتِ   ِّ ُاذيم  ِ سذلِ انميا  االتَّ  مذا ، قذال لْ َّ عِ  ِذ طْ ، اإ  مل حيُِ
ات امبا جا  عذن  رسولِ  ِ   ُ نْ ، اآمَ تِ ا رادِ امبا جا  عن ات على مُ   اتِ   ُ نْ عي رمحَّ اتد آمَ ا ِ الشا 

 .ات  راد رسولِ ات على مُ  رسولِ 

 :األسئ َلة
 ؟(. َّارسولُ  تربدا     ُباذَّب اتُ  و ،  َ رِ عْ مبا بذَ  ا َ ثوا النا دِّ حَ  )دقال علي د 1 
 .؟" َّارسولُ  اتُ  بَ ذَّ اَ بدا     بُ ترِ  َ  "مهاد م قولَّدن االستِ مِ  ر ُ ما الغَ  - 

 إىل ات.  ذاِّ  ةِ وَ عْ االذدَّ   ِ عْ ا ق إىل مذنهج حاذيم م الذوَ م احلذدبث الساذ  علي    َارَ  -ب
 ج.هذا املنهَ 
ادِ  حِ اْ م النُّ  يمِ لِ السَّ  جِ املنهَ  لورِ د سُ دَ ب على عَ ر املتتِّ ما األثَ  -   ؟ اانَر
  يبِّ بثا  عذن النَّذدِ َحذ عَ ا مسَِ ما لَ   َ مَ ّل  انتذَ جُ ى رَ  َ َّ رَ رضي ات عنهماد  نَّ  د عن ا ن عبا 2 
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و  عنذذد ُاذذلَ هْ ، ابذَ َِّ ِمذذاَ اُْ عنذذد  ة  قَّذذرِ دا  جِيذذ ،هذذإلال  قَ رَ مذذا  َذذذ "ذلك  قذذالداارا  لِذذنْ تِ مات اْسذذم الاِّذذ
 ." َّشاهبِِ تَ مُ 

 ؟  جُ د هذا الرَّ ملاذا ارتعَ  - 
 .ها ْط  مات اليت َتَ لِ  معاين الاَ  اِّ  -ب
 ؟ َّاتِ ات اصم  مسا ِ  م جتاهَ ب على املسلِ ما الواجِ  -
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 (1) ري عشَ رس الحاد  الد  

 اآلية. ...َّ  لك اك يق ىق يف ُّ  باب: قول الل تعالى:

ي  اللَّ  م آنا َ عَ النذِّ ه  ِ بادِ   على عِ ضِّ مَ د ري، املتذَ طا  اامللك االتَّ العَ  ِ  دُ رِّ تمَ مُ ذَّ هو السبحانَ  اتُ 
  مل خل حل ُّ إىل ات، كما قال تعاىلد  مِ عَ النذِّ  ةِ   نضا َ وحيد ال باو  إالا التَّ  لهار. اكماالنَّ  ا َرافَ 

 م.بهِ على  بدِ  مَ عَ النذِّ    اتُ جُيرِ  ا العباد  هم  سبابٌ . ا ما [52]النح د  َّ حم جم هل
]النح د  َّىك مك  لك اك يق ىق يف ُّ قال ات تعاىلد  -1

82]. 
 ي.َّ عن آ ائِ تُ ثذْ د هذا ماّل، ارِ  ِ جُ الرَّ  لُ وْ قال جماهد ما معناهد هو قذَ 

 ن كذا.مل باُ  اتد بقولو د لوال  ّل ٌ اقال عو   ن عبد 
 نا.ة آهلتِ ماعَ شَ اقال ا ن قتيبةد بقولو د هذا  ِ 

ن ح مِ تعاىل قالد  صبَ  اتَ  إ َّ  ) عد حدبث  بد  ن ْالد الذ   يَّد -اقال   و العبا  
 دُّ ذُ بَ  ة،نَّ االسُّ  م الاتابِ  ريٌ اهذا كثِ  د-د اقد تقدَّ  احلدبث (2)ر.. (يب اكا ِ  نٌ مِ إلْ   مُ بادِ عِ 

 َّ. ِ  رُ رِ شْ ه، ابُ َّ إىل غريِ إنعامَ  ي ُ ضِ بُ  نْ َّ مَ سبحانَ 
ا هو جاٍر قا ، احنو ذلك ما ح حاذِ ، ااملّلا ة  بَ يِّ ََ  بحُ  د هو كقوهلمد كان  الرِّ لَ قال  ع  السَّ 

 .ريٍ ثِ كَ   ةِ نَ سِ لْ على  َ 

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 معناها الكلمة

 نهاقو  مِ  َ رْ ا بذُ ن ااألنعاد امهيد املساكِ  اتِ  ةَ مَ عْ نِ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 .اج َّ  عَِّ  م إىل اتِ عَ النذِّ  ب الطااِلبُ سِ نْ    بذَ  - 
 .ةِ مَ عْ النذِّ  رِ مْ على كُ  ة  لَ ثِ مْ  َ  دَ ورِ    بُ  - 
 ب.بِّ يا  املسَ سْ انِ  ناد إىل األسبابِ ن االستِ مِ     حيذرَ  - 

 .(71)، امسلم  رقم (846)لبخار   رقم رااه ا (2)
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 ها إىل اتِ تَ إضا ذَ  را َ ناِ بُ  راهنااِ نْ بذُ 
ن ا عا اَمذذة االتاذحا َ ن الاَّذة ِمذمَّذهذذه األُ  لمذا ِ ن عُ مو  ِمذهذمد املتقذدِّ  ل السَّ 

 م  نحسا ٍ هُ عَ بِ تَ 
 ةِ ينَ مِ السَّ  دُ قائِ  حاملّلا 
 را  ماهِ  قا  حاذِ 

 :س  ر  ر الد  ناص  عَ 
 :يدَ وح  ص الت  ق  ن  ت ُ  الل   غير  إلى  م  عَ ة الن   بَ س  اًل: ن  أو  

ر ْمذد، اكُ ْبذيذد العَ وحِ تَ ة لِ َاذمذات املنقِ ن احملرَّ ة، اهذو ِمذَمذعْ النذِّ  رِ ْمذن كُ م إىل غذري اتد ِمذعَ ة النذِّ إضا َ 
ذعَمذالنِّ  ةِ إضا َ  دِ حْ ن جَ ما  يَّ مِ ر لِ غَ األصْ  رِ مْ ن  نوُا الاُ م مِ عَ النذِّ  مذا ر لِ  صذغَ  رٌ رْ ة إىل ات تعذاىل، اَِ

 .مِ عِ نْ لمُ لِ  بكٍ رِ ََ   ِ عْ ن جَ  يَّ مِ 

 :ه  إلى غير   مَ عَ الن    بَ سَ ن نَ ه مَ سبحانَ  الل   م  ثانياً: ذَ 
م ات م اليت  نعَ عَ ن النذِّ م( عددا  مِ عَ ح  املسماة )سورة النذِّ َّ اتعاىل م سورة النَّ سبحانَ  ر اتُ كَ ذَ 

بش الذذبن قذر  ا  كمارَ ذاما  َّ لك اك يق ىق يف ُّ ه، مث قال  عد ذلكد بادِ هبا على عِ 
ناراهنذا  نضذا تها إىل غذريه مث بُ  ن اتِ ورة اغريهذا ِمذة املذكورة م السُّذعم العَّيمَ هذه النِّ  بعر و    َّ 

 ضو  م ذلك.تناقِ م.  هم مُ هِ هم اآ ائِ ن آهلتِ مِ 

 ن معنى اآلية:ف أخذًا م  لَ ها الس  ة التي ذكرَ مَ ع  الن    ر  ف  ة كُ لَ ن أمث  ثالثاً: م  
 يدَّ عن آ ائِ تُ ثذْ رِ ا ماّل اَ ج د هذقول الرَّ  -1
 .ٌِ  هذا جائِ  انْبارَ  بدَ رِ   بُ إ  كا  القائِ  -
اهو  - بَ بِّ ا  املسَ يناسِ تَ الذ  هو انرث مُ  بِ بَ إىل السَّ  لمالِ َّ لِ اَ متلَّ  ي ُ ضِ   بُ إ  كا  القائِ  -
 .دِ بْ يد العَ حِ وْ تذَ لِ  ةِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ  ذلك مِ  -ات 

ََ   ِ ُجذهبا على الرَّ  اتُ  مَ َّ، مث  نعَ هبا على آ ائِ  م اتُ  نعَ  ةٌ مَ عْ نِ  املالَ  اذلك أل َّ  ة مَ ْسذقِ  بذقِ رِ عذن 
 ن هذا الباب.هو املراد مِ  لُ وْ . اهذا القَ املرياثِ 
 (د ن كذااُ مل بَ  ّل ٌ لوال  ُ  )قولد -2
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ن األلمذا  ِمذ اراه، اغري ذلكة ألصا نا مَ يارَ د السَّ نا، الوال قائِ اْ ار هللَ يا د لوال الطَّ مهذا كقوهلِ 
َّ ضذذائِ َّ اقَ تِذذ  ات ارمحَ ْضذذمَ  ِ  م مبثذذ  هذذذه األمذذور، ااألمذذر إمنذذا حاذذ َ عَ الذذنذِّ  اذذولِ حُ  يذذقُ الذذيت  يهذذا تعلِ 

 .ةِ ه على احلقيقَ م احدَ ه.  هو سبحانَّ املنعِ رِ دَ اقَ 
 (د ناة آهلتِ ماعَ شَ هذا  ِ  )قولد -3
 ا َ رُّ ِقذذذلذذك، بُ   ا غذذريِ  ،ةٍ ،  ا جتذذارَ ل  مطذذارٍ و د كهطُذذةٍ َمذذعْ نِ م  ِ علذذيهِ  اتُ  مَ إذا  نَعذذ ارَ ماذالاُ    َّ    ْ 

م م هذذا نا.  هُ ة آهلتِ ماعَ شَ نا ذلك  ِ قْ د ُر ِ مراهنا  قوهلناِ عم، مث بُ هو الذ  ر قهم تلك النِّ  اتَ   أ َّ 
 سبحانَّ. هِ م إىل غريِ عَ ، ا ضا وا النذِّ اتِ وا  ِ ركُ َْ قد  َ 

 اتد ر إىل غريِ إضا ة املطَ  -4
ه، كمذذذا م إىل غذذذريِ  اتِ  مَ َعذذذي  نِ ِضذذذن بُ َمذذذ َّ لاذذذ ِّ سذذذبحانَ  اتِ  ا ذذذن تيميذذذة ذدا     ذذذو العبذذذا  ذذذاَّ 

(.  رٌ يب اكذا ِ  نٌ مِ إلْ ن عبذاد  ُمذح ِمذتعاىل قذالد  صذبَ  اتَ  إ َّ  )الذ   يَّد حدبث  بد  ن ْالد 
]النحذذذذ د  َّىك مك  لك اك يق ىق يف ُّ اهذذذذذا داْذذذذ  م قولذذذذَّ تعذذذذاىلد 

83.] 
ََ كان  الرِّ   )قولد -5  (د قا  حاذِ  حُ ااملّلا  ة  بَ يِّ بح 
 عَِّ  سوا اتَ ح، انَ ااملّلا  بحِ بوا ذلك إىل الرِّ سَ ها نَ مَ ة اسلَّ ينَ مِ سبحانَّ إذا  جرى السَّ  اتَ    َّ    ْ 
 حَ ااملّلا  بحَ الرِّ  د   َّ م  ذلك مل بقاِ لِّ هبم. اإ  كا  املتاَ  رمحة   رِ حْ م البَ  كَ لْ الذ   جرى المُ  اج َّ 

 دَ نِ ي    ال بستَ غِ َّ بنبَ   نَّ لذلك، إالا  بٌ بَ   ات سبحانَّ، اإمنا  راد  هنما سَ ن دا   لذلك مِ مها الماعِ 
 اعّل.  َّ جَ  بَ بِّ سَ مُ ذ، ابنسى البِ بَ إىل السَّ 

هذه  ع   نوُا كمر النعم اليت ذكرها السل ، اهي من احملرمات املنقاة للتوحيذد، اذلذك 
عذذّل الذذذ  لذذو َذذا  ملذذا سذذاق للعبذذد ملذذا  يهذذا مذذن االسذذتناد إىل األسذذباب انسذذيا  املسذذبب جذذ  ا 

 األر اق املا بسر لَّ األسباب.
 من كمال التوحيد    بشار املإلمن ر ذَّ علذى تو يقذَّ حباذول الذنعم، ا   بنسذبها إليذَّ،  هذو 

احلقيقذذة ال إلذذَّ غذذريه اال رب سذذواه، اال بعذذين ذلذذك    بتناذذر ملعذذراف النذذا  املتمضذذ  هبذذا علذذى 
 بشارهم ابدعو هلم، لاو  الر ق ساقَّ ات على  بدبهم.اباو  جا يا  معهم،  ن  السنة    

 :األسئ َلة
 .﴾ا َ رُ م الاا ِ رهُ ا كثَ  راهنااِ نْ مث بذُ  اتِ   َ مَ عْ نِ   و َ رِ عْ بذَ ﴿قال تعاىلد د 1 
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 .ها ْط  مات اليت َتَ عاين الالِ  مَ  اِّ  - 
ُِ  ن   ِّ مِ  -ب  ؟ ات م إىل غريِ عَ ة النذِّ د إضا َ رِ مْ الاُ   نوا
 (. يَّ عن آ ائِ تُ ثذْ رِ  د هذا ماّل اَ جُ الرَّ  لُ وْ هو قذَ  ) اآلبةدد مد قال جماه2 
 ما .؟ امال باو  ارَّ  ِا  جائِ  لُ وْ  مال باو  هذا القَ  اِّ  -
 (. ناآهلتِ  ةِ ماعَ شَ بقولو د هذا  ِ  )د قال ا ن قتيبة م اآلبةد3 
 ؟  سْ رَ ما دَ   ِ وْ قوهلم م ضَ  دُّ رُ كي  تذَ  -
 اليةدراغات التا د امأل المَ 4 
  ...............ا  ...............ن ة مِ مَّ ن علما  هذه األُ مو  مِ دِّ ل  همد املتقَ السَّ  -1
ن ما  يها مِ وحيد العبد، لِ ة لتَ اَ ن األقوال املنقِ . مِ " نا ماراهألصا َ  يارةِ ق السَّ لوال سائِ  " -2
  ............... سيا ِ انِ  ...............ناد إىل االستِ 
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 (1) راني عشَ رس الث  الد   

 اآلية....  َّ    جس مخ جخ مح ُّ  قول الل تعالى: :باب

ََ  ق االتَّ د  اخللق االرا رِّ مَ ات سبحانَّ هو املتذَ  ب علينا    ي .  الواجِ ثِ ربك لَّ اال مَ د ري، ال 
  َّ  حدا  م األقوال ااأل عال  ا االعتقادات. رَ ه، ا   ال نشرِ ه احدَ نعبدَ 

 [.22]البقرةد  َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّ قال تعاىلد  -1
سودا  م  ماةٍ م  على صَ النَّ  يبِ  ِ ن دَ ى مِ  ْمَ  ،رُ رْ قال ا ن عبا  م اآلبةد األندادد هو الشِّ 

هذا ألتانا  ةُ بَ يْ لَ ك با  ّل  احيال، اتقولد لوال كُ ياتَ ، احَ ؛ اهو    تقولد ااتِ ي ِ اللَّ  ةِ مَ لْ ظُ 
َّد ما َا  ات َا  ، بِ لااحِ   ِ جُ اوص، اقول الرَّ ار ألتانا اللُّ م الدا  طُّ اوص، الوال البَ اللُّ 

َِ َّ  ِ ّلنا  هذا كلُّ ج د لوال ات ا ّل . ال جتع   يها  ُ اقول الرَّ   رااه ا ن  يب حال. .(2)( رٌ رْ َّ 

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 معناها الكلمة

 ركا االشُّ  األمثالُ  األنداد
 سلَ ر األمْ احلجَ  ماةالاَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ر:أكبَ  كٌ ر  ش   مع الل   د  خاذ الن  : ات  أوالً 

ذذبذذذادَ َّ عِ سذذبحانَ  هنذذى اتُ  َُ ة، اهذذذم بذذادَ ن العِ  و  هلذذم َذذي ا  ِمذذذاذذذرِ بَ  ركا َ ه    جيعلذذوا لذذَّ  مثذذذاال  ا
 دِّ النِّ  ا  اال نمعا .  اَّتاذُ ال متلك هلم ضرا  هذه األندادَ  هم، ا  َّ ه هو الذ  بر قُ احدَ  اتَ  و    َّ مُ علَ بَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 .ن األلما ِ م قولد لوال ات ا ن ، احنوها مِ اْ حُ   الطااِلباِّ بذَ    بذُ  - 
ُِ ن الوُ مِ     حيذر الطاالب -  َْ دَّ شِ ر لِ األصغَ  رِ رْ م الشِّ  قو  َّ.مائِ ة 
 .األندادِ  على اَّتاذِ  ة  لَ  مثِ  دَ ورِ    بُ  - 

 .(1/57)آ  العَّيم، ال ن كثري تمسري القر  (2)
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 ار.م النا  دٌ ن مات عليَّ  هو ْالِ . امَ يدَ وحِ نام التَّ  بُ  كَب  رٌ رْ َِ  مع اتِ 

 :األنداد   خاذ  ة ات  لَ ن أمث  ثانياً: م  
 َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّ ا ذذذذذذن عبذذذذذذا  رضذذذذذذي ات عنهمذذذذذذا هبذذذذذذذه اآلبذذذذذذةد  لَّ اسذذذذذذتدَ 

ِلَ  - ٍُ  - رر األكب  م الشِّ اليت ن  ررَ   الشِّذمَ ْشذة بَ اآلبَذ  َ ْمذلَ  ر؛ أل َّ رر األصذغَ ن الشِّذِمذ على  نذوا
 ن ذلكدها، امِ ا  ابقعو   يها، خلمائِ ن النا مِ  ريٍ ثِ ة كَ نَ على  لسِ  . اهذه األنوُا تدارُ َِّ يْ عَ وْ نذَ  ِ 

 (. ك با  ّل  احيالاحياتَ  ااتِ  )قولد -1
 .خملوٍق  حبياةِ   َ لَ َّ حَ ألنَّ  ؛ر صغَ  ررٌ َِ 
 (. اوصُ ألتى اللُّ  ارِ م الدا  طُّ الوال البَ  ا) ،اوص(ة هذا ألتانا اللُّ بَ يْ لوال ُكلَ  )قولد -2
اهذو ات تعذاىل.  لذو َذا   بِ املسذبِّ  سذيا ِ ناد إىل األسذباب انِ ن االسذتِ مذا  يذَّ ِمذلِ  ؛ر صذغَ  رٌ رْ َِ 

  ة ذلذك إىل ات،  هذو الذذ  حيَمذبَ سْ ب نِ .  الواجِ طا ة اذلك البَ بَ يْ لَ   تلك الاُ رَ َّ ال حَ ات سبحانَ 
 هار.ي  االنَّ اللَّ ه  ِ بادَ عِ 

َِ  ما َا  اتُ  )َّدبِ ااحِ لِ   ِ جُ الرَّ  لُ وْ قذَ  -3  (. لوال ات ا ّل  ا) ،(  َ  ْ ا
 .ق ااملخلوِق ن املساااة  ا اخلالِ ما  يَّ مِ لِ  ؛ر صغَ  رٌ رْ َِ 

م  مذع اتِ  بَ دُّ أَ ب على املسذلم التَّذن دا  ات. االواجِ مِ  ن اَّتاذ األندادِ هذه  ع  األمثلة مِ 
 .ريَ َِّ َّ اال نَ ل ي َ ثِ  هو سبحانَّ ال مَ  األلما ِ 

 :األسئ َلة
 .َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّ  قال ات تعاىلدد 1 
 ؟ َّ ذلكمُ صْ اَ  بدلُّ  ؟ اعّلدَ  ررر األصغَ عبا  رضي ات عنهما الشِّ  ا نُ   َ صَ ب اَ  - 

 ن هذه اآلبة الارمية.دتا مِ اذكر  ائِ  -ب
 اليةدراغات التا د امأل المَ 2 
  ............... ...............ودا ، هي ماة السَّ الاَّ  - 

  ...............،  ا  ............... َّ  حدا  م األقوال،  ا  ه، اال نشررَ جيب    نعبد ات احدَ  -ب
  ...............ن مات على ذلك ري مَ اِ ، امَ  ...............مع ات تعاىل  دِّ النِّ  حام اَّتاذِ  - 
ما كا  داالا  على التَّوِحيذد، امذا كذا  داالا   د َضع العبارات التاالية م اجلدال، ا اِّ منها3 
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 على الشِّرِر األصغر، مع ِذْكِر الِعلَّةد
مذذا َذذا  ات مث  -مذذات املذذرب  بيذذب لَ لذذوال الطِّ  -احياتذذك بذذا  ذذّل   -مذذا َذذا  ات احذذده  )
 (. لوال ات ا ّل  -َ   
 يدوحِ على التَّ الَّة الدا العبارة  لاةُ العِ  رِ رر األصغَ ة على الشِّ الَّ ة الدا بارَ العِ 
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 (1) رشَ عَ  الثالث  رس الد  

 ... اآلية. َّ    جس مخ جخ مح ُّ  قول الل تعالى: :باب

من  )م قالدى ات عليَّ اسلا رسول ات صلا  اعن عمر  ن اخلطاب رضي ات عنَّد   َّ  -2
 حَّ احلاكم.نَّ، اصحَّ رااه التمذ  احسَّ  .(2)( رر  ا  َرَ مَ  قد كَ  اتِ     غريِ لَ حَ 

 قا .صادِ  هِ  غريِ   َ ن     حلِ مِ  إّلَّ   ا   حبا كاذِ    اتِ   َ د أل   حلِ  اقال ا ن مسعود -3
ا   )م قالدى ات عليَّ اسلَّ صلَّ  يبِّ ، عن النَّ اعن حذبمة  -4 ال تقولواد ما َا  ات َا

 يح.حِ صَ  دٍ نَ سَ  ِ  رااه   و دااد .(3)(  ّل ، الان قولواد ما َا  ات مث َا   ّل 
اجيو     بقولد ، (4) ا ك  اتِ  ه    بقولد  عوذُ رَ اْ َّ بَ نَّ خعي،  اجا  عن إ راهيم النَّ  -5
 ك. قالد ابقولد لوال ات مث  ّل ، اال تقولواد لوال ات ا ّل . ات مث  ِ 

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 حرأ الاراهة هناد التَّ املراد  هرَ اْ بَ 
 ماِ تَ ئ ا عْ جِ  لتَ   عوذُ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :كٌ ر  ش   الل   ف بغير  ل  أواًل: الحَ 
 غذذري   َ لَذذن حَ َّ. اَمذماتِ َّ اِصذذ  أمسائِذذ  إالا  حُيلَذَّ  الا يِمذذعَِّ ن تَ ق،  ِمذذاملطلَذ يمُ عَِّذذَّ التَّ ت سذبحانَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 َّ.  ِ إالا   َ  حيلِ  الا  اتِ  يمِ ن تعَِّ مِ    َّ  ر الطااِلبُ رِّ قَ    بذُ  - 
 تعاىل. اتِ   غريِ   ِ لِ احلَ  على َرأِ  لَّ دِ ستَ    بَ  - 
 .احلسناتِ م ََّ   عيدِ وحِ التَّ  ةَ حسنَ    َّ  طَ بِ نْ تذَ سْ    بَ  - 

 .(5/267)، ااحلاكم (1535)رااه التمذ   رقم  (2)
 .(4680)رااه   و دااد  رقم  (3)
 .(245)كتاب الام ، ال ن  يب الدنيا  رقم   (4)
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ا إذا قاد رر األصغر.  ما م الشِّ  عقَ  قد اَ  رفِ  ا الشَّ  ،عمة ا النِّ  ،،  ا الاعبة،  ا الوّلِّ يبِّ اتد كالنَّ 
َِ  يمٌ  قلبَّ تعَِّ   رر  كب.هلذا احمللوف  َّ مث  تعَّيم ات  هو 

 دقدن حسنة الاِّ م مِ وحيد  عََّ ة التَّ ثانيا د حسنَ 
 (. قا     غريه صادِ ن     حلِ مِ  إّلَّ     ات كاذ ا   حبا أل   حلِ  )دقول ا ن مسعود 

 دأل َّ 
 .(1) بُ ذِ ة، اهيد الاَ  َ يِّ سَ  َّوحيد، ا ي، اهيد التَّ ةٌ سنَ الة  يَّ حَ  ات م هذه احل  َ احللِ  -
 رر.ة، اهي الشِّ  َ يِّ دق، ا يَّ سَ اهيد الاِّ  حَسَنة،ه م هذه احلالة  يَّ    غريِ احللِ  -

ذالاِّذ ةِ نَ َسذن حَ م ِمذ عََّذ يدِ وحِ ة التَّ نَ احسَ  َِ ن   ِمذوَ ْهذ  هنذا  َ ب إالا ذِ ة الَاذ َ يِّ َسذ حِ بْ ة قُذذدِّ دق، مذع 
 رر.ة الشِّ  َ يِّ سَ 

 ة:مَ ر  حَ ة المُ ي  رك  حيح األلفاظ الش  ص  ثالثاً: تَ 
ذذذ سذذذول الرَّ  عَ منَذذذ  ب َ دِ ة، امنهذذذا مذذذا جذذذا  م هذذذذا احلذذذدبث. اذكذذذر البَذذذيَّ ركِ مجيذذذع العبذذذارات الشِّ
ا   ّل . لان قولوا ما َا  ات مث َا   ّل (.  )حيح عنها،  قالدالاَّ  ال تقولوا ما َا  ات َا

 ك على النحو التاّلداتماي  ذل
ذ قولد َِ )الذواا(  ر؛ أل َّ رر  صذغَ )ما َا  ات ا ّل (، ) عوذ  ذات ا ذك(، )لذوال ات ا ذّل ( 

 ي .ثِ َّ ال ِندَّ لَّ اال مَ املساااة  ا اخلالق ااملخلوق، اات سبحانَ  يدُ مِ تُ 
ذذذاالتَّ  يذذذذبتِ يذذذد التَّ مِ )مث( تُ  أل َّ  ؛)مذذذا َذذذذا  ات مث َذذذا   ذذذذّل (قالدااجلذذذائِ    بُ  ِْ  دِ ْبذذذذلعَ ي،  لِ ا

ذذذذذتُ ي َ ِشذذذذذة ات. اال َّتذذذذذر  مَ ة  عذذذذذد مشذذذذذي َ ي َ ِشذذذذذمَ   َّ  نب مب زب رب يئ ىئ ُّ ا َذذذذذا  ات ا راد َّ عما

 ة العبارات.يَّ اهاذا م  قِ  [،30د ]اننسا 
 ات(.ه(، ) عوذ  ِ ه(، )لوال ات احدَ دَ حْ اَ ات قالد )ما َا     بُ  وحيداىل م كمال التَّ ااألَ 

، دٍ اْ قَ  َّ  غريِ سانِ ت على لِ رَ  ات م األلما  اإ  جَ  ررِ ن الشِّ مِ  ى العبد االحتا ُ ب عل الواجِ 
 العاملا. عَّيما  اإجّلال  ت ربِّ تَ 

                                           
ذ بٍ ذِ  ذنذا كذا  علذى َكذذ ،اجذ َّ  عذَِّ  ت يمٌ تعَِّذذ اُ ِمذا، االيَ مِ اليَ  ِذ  َ قُذرِ  بَ ذِ هذذا الَاذ إ َّ  (1) ََ  عذذَِّ  تِ  صٍ قُّ نذَ ن تَذذِمذ  ٌ يْ صذار  يذَّ 

 مذو ِ ا الغَ ِمذن اليَ  ذا  عنذد  عذ   هذ  العلذم ِمذكاذِ      ذاتِ ب، الذلك كا  احللِذذِ كَ   رٍ مْ دا  ألَ إلكِّ َّ مُ حيث جع  امسَ  اج َّ 
 ار.مث م النا  ،ها م انمثبَ س صاحِ مِ غْ اليت تذَ 
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 :األسئ َلة
 (. رر  ا  َرَ مَ  قد كَ  اتِ     غريِ لَ ن حَ مَ  )دقال رسول ات د 1 
    غري ات.لة على احللِ ة  مثِ اذكر ثّلثَ  - 

 كا   كب.ْر َِ  اتِ     غريِ احللِ  ح مال باو اضِّ  -ب
  دد علِّ 2 
 قا .ات تعاىل صادِ     غريِ ن احللِ   مِ  ا   هوَ كاذِ    اتِ   َ احللِ    َّ  برى ا ن مسعود  -
 ةدلَّ ن حيثد احلام، االعِ اليتا مِ    ا العبارتا التا د قارِ 3 

 ةلَّ العِ  ماحلاْ  ةبارَ العِ 
ا   ُ  ما َا  اتُ  -    ّل ٌ َا
َا   مثَّ  َا  اتُ ما  -
 ّل ٌ  ُ 
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 (1) رشَ ابع عَ رس الر  الد  
 الل  ب   ف  ل  الحَ ب   ع  نَ ق  ن لم ي َ يمَ ما جاء ف   :باب

ع، اعدد نَ قْ ى ابذَ ضَ رْ لَّ    بذَ  ب على احمللوفِ لَّ سبحانَّ، االواجِ  يمٌ عَِّ  يَّ تَ   اتِ   ُ احللِ 
ََ احللِ ضا  ِ الرِّ   يدِ حِ وْ تذَ لِ  ةِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ تعاىل. اهذا مِ  يم اتِ َِّ عْ تذَ  صِ قْ ن نذَ مِ   ٌ يْ    ات  يَّ 
 .دِ بْ العَ 

  َ لَ ن حَ م، مَ اُ موا  آ ائِ ال َلِ  "قالد ات  رسولَ  عن ا ن عمر رضي ات عنهما،   َّ  -1
، رااه ا ن ماجَّ (2)" ن ات ليس مِ   َ رْ ن مل بذَ . امَ  َ رْ يذَ لْ لَّ  ات  ذَ   َ لِ ن حُ ق، امَ دُ اْ يَ لْ  ات  ذَ 
 .نٍ حسَ   سندٍ 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 منَّ اتُ  ئَ رِ د  َ قَ ،   د  ذَ يدٌ عِ هذا اَ  ن ات ليس مِ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :باآلباء   ف  ل  عن الحَ  يُ ه  أواًل: الن   

َّ،  ِ  حلوفِ لمَ لِ  يمٌ َِّ عْ تذَ   َ احللِ  أل َّ  ؛( امال َلموا  آ ائِ  )عن احلل   اآل ا ،  قالد هنى 
 ر.رر األصغَ ع م الشِّ قَ    غري ات  قد اَ لَ ن حَ ت سبحانَّ  مَ  ق  َّيم حَ عاالتَّ 

صَّ   م.هِ آ ائِ مو   ِ ة كانوا حيلِ يَّ لِ اجلاهِ   ه َ  ر؛ أل َّ كْ اآل ا  هنا  الذِّ  ْا

 :ين  م  في اليَ  ق  د  الص   جوبُ ثانياً: وُ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 ات.    غريِ ن احللِ مِ   الطااِلبُ    حيذرَ  - 
 ىل.يما  اإجّلال  ت تعاَِّ عْ ا تذَ مِ اليَ  ِ  ىرضَ    بَ  - 
 .اِ مِ اليَ  ِ   َ رْ ن مل بذَ مَ  ةَ قو َ عُ  دَ    حيدِّ  - 

 .(2101)راه ا ن ماجَّ  رقم  (2)
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   ذذذات لَذذذمذذذن حَ  )الد  عليذذذَّ،  قذذذقا   يمذذذا حيلِذذذ   ذذذات    باذذذو  صذذذادِ ن حلَذذذَمذذذ بذذذأمر 
هم عليذذذَّ م كتا ذذذَّ، قذذذال ه، احضَّذذذسذذذبحانَّ علذذذى عبذذذادِ  َّ اتُ بَذذذا  اجَ ماذذذ قَ دْ الاِّذذذ؛ أل َّ ( قدُ ْاذذذيَ لْ  ذَ 

 [.119]التو ةد  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ تعاىلد 
 د.   ات كا   قوى ا اكَ   العبد،  نذا حلَ ب الو مل حيلِ دق م األقوال ااجِ  الاِّ 

 الل:له ب   فَ ُحل  ن مَ ضا ل  جوب الر  ثالثاً: وُ 
ن اَمذذ )دع؛ إعَّامذذا  اإجذذّلال   ذذات، لقولذذَّ لذذَّ  ذذات    برضذذى ابقنَذذ  َ ن ُحلِذذب علذذى َمذذجِيذذ

 َّ ت تعاىل.يمِ عَِّ تَ  ةِ لَّ على قِ   ذلك دلي ٌ   َ رْ ن مل بذَ ا مَ  ما  ،(  َ ريَ لْ لَّ  ات  ذَ   َ ُحلِ 

 ين:م  اليَ ب   ضَ ر  م ي َ ن لَ مَ ديد ل  الش   يدُ ع  رابعاً: الوَ 
 ذات  لذيس  ن مل بذر َ اَمذ )د  لَّ  ات  لم بذر   قولذَّ ن ُحلِ مَ لِ  دبدَ الشَّ  الوعيدَ    اَّ 

ة َاذمذات املنقِ ن احملرَّ ا ِمذمِ ضذا  ذاليَ د الرِّ دَ َعذ منذَّ، ام هذذا داللذة علذى   َّ  اتُ  ئَ رِ (.  قد  َ  ن اتمِ 
 .دِ بْ يد العَ حِ وْ تذَ لِ 

برضذى؛ إجذّلال  اإعَّامذا  لذَّ  ذات   لذَّ َّ اجّللَّ إذا ُحلِ تِ مَ ََّ اعَ  ة اتِ  َ ئ مبعرِ لِ املمتَ  بَ لْ القَ  إ َّ 
 ن مل بر   ذلك دلي  على قلة تعَّيمَّ لر َّ تبارر اتعاىل.ا مَ سبحانَّ.  ما 

 :األسئ َلة
 (. امموا  آ ائِ ال َلِ  )دقال د 1 
 ؟    غري اتما حام احللِ  - 

 ؟ هياآل ا   النَّ  الرسول  ملاذا ْصَّ  -ب
 ؟ ع  لَّ  ات    برضى ابقنَ ن ُحلِ لى مَ ح مال جيب عد اضِّ 2 
 (. ن ات ات  ليس مِ  من مل بر َ   لَّ  ات  لري . ا ن ُحلِ مَ  )دد قال 3 
 ؟   لَّ  ات امل بر ن ُحلِ مَ  سول د الرَّ ب توعَّ  - 

 .اِ مِ ضا  اليَ د الرِّ دَ عَ  مَ اْ ذكر حُ اُ  -ب
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 (1) رس عشَ رس الخام  الد  
 ( تَ ئ  وش   اللُ  ما شاءَ  )قول: :باب

 اتُ  ما َا َ  )ة، امنهاد قولديَّ ركِ الشِّ  ن األلما ِ َّ مِ سانَ لِ  رَ هِّ طَ م    بَ ب على املسلِ الواجِ 
 َِ  .يدِ وحِ التَّ  مالِ اَ املنام لِ  رِ غَ األصْ  رِ رْ ن الشِّ ا مِ ألهنَّ   ( اما َاهبها؛ َ  ْ ا

كو ، تقولو  ِر شْ ام تُ م  قالد إنَّ اسلَّ  ى ات عليَّصلَّ  يبَّ ا   تى النَّ با بهودِ    َّ  د(2) ةلَ يذْ تذَ عن قذُ  -1
َِ  ما َا  اتُ  موا م إذا  راداا    حيلِ ى ات عليَّ اسلا صلا  يبُّ م النَّ رهُ ة،  أمَ بَ عْ ، اتقولو د االاَ  َ  ْ ا
َِ  ة، ا   بقولواد ما َا َ بَ عْ الاَ  با ارَ  )   بقولواد  حَّ.سائي اصحَّ رااه النَّ  .(3)(   ْ مث 

مد ى ات عليَّ اسلا صلَّ  يبِّ ّل  قال للنَّ جُ رَ  رضي ات عنهماد   َّ  الَّ  بضا  عن ا ن عبا  -2
 .(4)( هدَ حْ ؟ ما َا  ات اَ  ا  دا نِ  ين تِ لتَ عَ جَ   )ما َا  ات َا  ،  قالد

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 بكُ رِ االشَّ  ي ُ املثِ  دُّ النِّ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :ر  غَ األص   ك  ر  الش  ب   ود  هُ ة الي َ فَ ر  ع  اًل: مَ أو  

ذذذذهذذذي ِمذذذ هم م  لمذذذا ٍ قذذذوعَ ناذذذرا  علذذذى  هذذذذ  انسذذذّلد اُ مُ  سذذذول لرَّ لِ     ودِ ُهذذذ تذذذى بذَ  رر ن الشِّ
ذذذاذذذم تقولذذذو إنَّ  )در،  قذذذالاألصذذذغَ  م  صٌ ْقذذذ(. اهذذذي نذَ  ةبَذذذعْ  ، اتقولذذذو د االاَ  ْ د مذذذا َذذذا  ات اَِ

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

َِ  ما َا  اتُ  ) لِ وْ قذَ  مَ اْ حُ   الطااِلباِّ    ببذَ  -   (.   ْ ا
َ بذَ    بذُ  -   َّ. ِ  هم انميا َ ركَ اتَ  قِّ حَ لْ لِ  ة اليهودِ  َ رِ عْ مَ  اِّ
 ه.رُ دَ اْ ا  كا  مَ  با  قَّ احل  الطاالب َ    بقبَ  - 

َلةد هي  ن  َصِمي اجلَهِنياة، ص (2)  ن املهاجرات رضي ات عنها.ة جليلة مِ يا  ِ احقُذتَذيذْ
 .(2773)رااه النسائي  رقم  (3)
 .(988)رااه النسائي م عم  اليود االليلة  رقم  (4)
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  هلم َرميها.اَّ بذَ تَ ، إذ كا  ذلك قب     بذَ ااملسلم
ََ  َّ ألهذذ ِ تِذذدااَ عَ  ألجذذ ِ  َّ هذذذه؛تَذذقالَ مَ   ُّ هذذودِ ل اليَ اقذذد قذذا  نِ ْعذذم االطَّ هِ يِاذذقِ نْ بذذا  لتذَ لَ انسذذّلد، ا

 .رر األكَب ن ذلك، اهود الشِّ م مِ َّ  يما هو  عََّ مُ وْ هو اقذَ  عَ قَ د اَ قَ   ذَ م، اإالا  يهِ 

 ة:ي  ك  ر  الش   األلفاظ   ناب  ت  ه باج  أصحابَ   سول  الر   رُ م  ثانياً: أَ 
 َّ م احلدبث مبا بليد صحا َ  رَ ،  أمَ    قَِبَ  احلقَّ   هذه؛ ِّ هودِ ة اليَ قالَ مَ  ول سالرَّ ر مل بناِ 

ذذ اتُ  مذذا َذذا َ  )بذذوا قذذولدنِ    جيتَ  - ق ااملخلذذوق. ة  ذذا اخلذذالِ بَ وِ ْسذذالذذواا تميذذد التَّ  (؛ أل َّ    ْ اَِ
 َِ  ر. صغَ  رٌ رْ اذلك 

ذذذ ََ ذذذ اتُ  مذذذا َذذذا َ  )هم إىل قذذذولددَ ا ر َِ ذذذاالتَّ  يذذذبَ تِ ( تميذذذد التَّ )مث (؛ أل َّ    ْ مث  ِْ بذذذذد عَ لْ ي.  لِ ا
 [.29التاوبرد ] َّ مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ ات  ةِ ي َ شِ مَ ة لِ عَ ها تا ِ ة الانَّ ي َ شِ مَ 

َِ   ٌ لِ َّ حَ (؛ ألنَّ  ةبَ عْ االاَ  )بوا قولدنِ ا مرهم    جيتَ  -  ر.ر  صغَ رْ  غري ات، اذلك 
ها،  قذد لُ ضْ ها ا َ  ُ رَ ََ  (.  الاعبة معلودٌ  ةبَ عْ الاَ  با ارَ  )إذا  راداا    حيلموا    بقولوادا مرهم 
ََ  ة  بلَ جعلها ات قِ  ح هبذا، سَّ م  هبا، اال بُذتَ واف هبا، امع ذلك ال حُيلَ َّ الطَّ ُ سبحانَ رَ املسلما، ا

 .اَ مِ العالَ  بِّ رَ  تِ  صٌ ْالِ  ق  ة حَ بادَ .  العِ اتِ ن داِ  ى مِ عَ اال ُتدْ 

 :يد  وح  لت  ل    سول  الر   ةُ مايَ ثالثاً: ح  
د لذيس لذك ؟(   ا  ا  دا نِذ  تِ يِن تَذلْ عَ  جَ  )د قولذَّ  ة اتِ ي َ شِ مَ   َ طَ ن عَ على مَ   سولُ ر الرَّ  ناَ 

ات  مذذذا َذذذذا َ  ه )دَ ْحذذذاَ  ة تِ ي َ املِشذذذ ، اذلذذذك  نثبذذذاتِ يذذذدِ وحِ التَّ   لذذذَّ كمذذذالَ بين  ذذذات، مث  ذذذاَّ وِّ َسذذذ   تُ 
ذذ ات مث مذذا َذذا َ  ن قذذول )  ِمذذه(. اهذذو   َضذذدَ ْحذذاَ  د عذذن ْعذذا  ذَ    م انْذذّلصِ َّ  كَمذذألنَّذذ ؛(   ْ َِ

 رر.الشِّ 
َْ   ذا اتِ  ةَ بَ سذوِ يذد التَّ مِ ة الذيت تُ يَّ كِ ْر ن األلمذا  الشِّذر ِمذم احلذذَ املسذلِ  دِ ْبذاالواجذب علذى العَ  َّ،  ِقذلْ ا
ذ ن األلمذذا  ا ّلنذا  ... اغذري ذلذك ِمذ امنذذك،  رجذو اتَ  ن اتِ   ، هذذا ِمذكقذولد مذا َذا  ات اَِ

 ة.ورَ احملَّ

 :األسئ َلة
 اتُ  و ، تقولذذذو د مذذذا َذذذا َ كُ شذذذِر اذذذم تُ  قذذذالد إنَّ   يبَّ ا   تذذذى النَّذذذباذذذودِ هُ بذَ  ةد   َّ بَذذذيْ تذَ عذذذن قذُ د 1 
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 َِ   . ْ ا
 ؟ على املسلما م احلدبث  ا هودِ ره اليَ ما الذ   ناَ  - 

 . َّ تلكتِ قالَ ن مَ مِ   ا هودِ اليَ   َ رَ ذكر غَ اُ  -ب
 . ا هودِ قالة هذا اليَ ن مَ مِ  د امَّ  يبِّ النَّ   َ قِ وْ  مَ  اِّ  -
 اليةدراغات التا د امأل المَ 2 
َِ  )جيو  قولد -    ...............)مث( تميد  (؛ أل َّ    ما َا  ات مث 

ََ  عبةاالاَ  )   جُيتنب قولد سول ر الرَّ  مَ  -ب   ...............د إىل قولد (، ا ر
ذذ اتُ  مذذا َذذا َ  )د يبِّ رجذذّل  قذذال للنَّذذ د عذذن ا ذذن عبذذا  رضذذي ات عنهمذذاد   َّ 3  (،    اَِ
 ؟( ... احلدبث. ا  دا نِ  ين تِ لتَ عَ  جَ  ) قالد
 ؟(. ا  دا ين ت نِ تَ لْ عَ  جَ  )دح معىن قولَّ اضِّ  - 

ََ  -ب  ذكره.، اُ وحيدِ التَّ  على كمالِ  الِّ الدا  م ِ َّ إىل اللَّ تَ مَّ  ُ  سول د الرَّ  ر
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 (1) رادس عشَ رس الس  الد  
 ( تَ ئ  وش   اللُ  ما شاءَ  ): قول:باب تابع/

ِْ مَ اال ن ماجَّ عن الطُّ  -3 ن مِ  رٍ مَ على نذَ  كأين  تي ُ   هذا قالد ر ب ُ ة ألمِّ شَ ذي عائِ يذ   
ِبر ا ن ات. قالواد اإنَّ ، لوال  نَّ دُ وْ ام ألنتم القَ هود،  قل د إنَّ اليَ  د وْ م القَ ام ألنتُ ام تقولو د ع

ا  امَّ لوال  نَّ  م ام ألنتُ اارى  قل د إنَّ ن النَّ مِ  رٍ مَ نذَ ت  ِ رَ د. مث مرَ ام تقولو د ما َا  ات َا
ام تقولو د ما َا  ود، لوال  نَّ ام ألنتم القَ ام تقولو د املسيح ا ن ات، قالواد اإنَّ ، لوال  نَّ دُ وْ القَ 

ا  امَّ  م ى ات عليَّ اسلا صلا  يبَّ النَّ   ُ يْ تذَ ت، مث  َ ن  ْبَ ت هبا مَ رْ ح   ْبذَ ا  صبَ د.  لما ات َا
ا  ما  )ا ثىن عليَّ، مث قالد اتَ  دَ مِ ؟( قل د نعم. قالد  حَ  هبا  حدا   تَ رْ ه   ْبذَ  )َّ. قالدتُ  أْبَ 

ين كذا اكذا    كا  مينعَ   ة  مَ لِ م كَ تُ لْ ام قذُ نام، اإنَّ  مِ ن  َْب  هبا مَ با،  َْب ؤْ يّل  ر ى رُ مَ َُ  عد؛  ن َّ  َ 
ا  امَّ  هناكُ   .(2)( هلواد ما َا  ات احدَ د، الان قو م عنها.  ّل تقولواد ما َا  ات َا

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 ةعَ سْ إىل التِّ ة ّلثَ الثَّ ن ق على اجلماعة مِ ُبطلَ  رمَ نذَ 
 م نتُ  دُ وْ القَ  مَ عْ نِ  دُ وْ ألنتم القَ 

ِبر  ن  ين إسرائي صاحل مِ   ٌ جُ رَ  ُع
 ّلديسى ا ن مرأ عليَّ السَّ هو عِ  املسيح

 رس:ر الد  ناص  عَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 ر.رر األصغَ ن الشِّ مِ  ر الطااِلبُ    حيذَ  - 
 .يدِ وحِ   م التَّ (  كمَ  هما َا  ات احدَ  )دلَ وْ    قذَ  حَ وضِّ بُ     - 
 .سول الرَّ  دِ هْ م عَ  بعِ شرِ لتَّ با  لِ بَ ؤبا قد تاو  سَ الرُّ    َّ  طَ بِ نْ تذَ سْ    بَ  - 

 .(7118)رااه ا ن ماجَّ  رقم  (2)
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 ر:رك األكبَ م في الش  ه  وع  قُ ر مع وُ رك األصغَ لش  صارى ل  والن   ة اليهود  فَ عر  : مَ أوالً 
ح دَ َّ امتَذاذارى، ا نَّذن اليهذود امجاعذة مذن النَّ ِمذ ةٍ على مجاعَ  رَّ َّ مَ َّ  نَّ نامِ م مَ  ي  مَ ر ى الطُّ 

هود .  ذذذاليَ دَ لَذذذإليذذذَّ الوَ  بو  ينِسذذذ كو  مذذذع اتِ ِر ْشذذذم  هنذذذم بُ علذذذيهِ  َّ عذذذابَ ربقا، غذذذري  نَّذذذن الَمذذذ ِمذذذّلا  ُكذذذ
ِبر ا ن ات، االنَّ   (. ريا  بِ ا  كَ وا لُ تعاىل ات عن ذلك عُ  ) اارى بقولود املسيح ا ن اتِ بقولو د ُع

  سذولِ ة الرَّ ي َ ِشذمذو  مَ طِ عْ م عا وا عليهم  هنم بذَ   هنَّ إالا  انسّلدِ  وا  ه َ حُ دَ  هنم مَ   مث  اَّ 
ا  امَّ  الواا )ما َ اتِ  ةِ ي َ شِ على مَ  َِ ا  ات َا  ر. صغَ  رٌ رْ د( اذلك 

كو  شذذِر ر، امذذع ذلذذك بُ األصذذغَ  ررَ اذذارى بعر ذذو  الشِّذذاالنَّ  اليهذذودَ  ام احلذذدبث داللذذة علذذى   َّ 
 حَ دْ االَقذ انسذّلدِ   هذ ِ  يصَ ِقذنْ ة، اإمنذا  راداا هبذا تذَ حَ م املناَصذهِ تِ بذداا مبقذالَ رِ األكذب. امل بُ  ررَ  ات الشِّذ

 م. يهِ  نَ عْ م االطَّ هِ ئِ ااِ سمَ  م، اإظهارَ  يهِ 

 : سول  الر   د  ه  في عَ  بعض األحكام   يع  شر  تَ ل   بٌ بَ ة سَ حَ ال  يا الص  ؤ  ثانياً: الر  
د  حِمذ  يبَّ  هبذا النَّذؤبذا علذى  عذ   صذحا َّ، مث  ْذَب هذذه الرُّ  قذصَّ  يذ  مَ ح الطُّ ا  صبَ ما لَ 
 .(1)( م عنهذانام     هنذاكُ ين احليا  ِمذا  مينعَ ك  ة  مَ لِ م كَ تُ لْ ام قذُ اإنَّ  ) سبحانَّ ا ثىن عليَّ اقالداتَ 

احلة ؤبا الاا ها، ا عد هذه الرُّ ر  نناارِ َّ مل بإلمَ ها؛ ألنَّ رَ ناِ ي    بُ حِ تَ سْ َّ بَ ها لانَّ هُ بارَ   قد كا  
ذذذ )م عنهذذذا  قولذذذَّدهنذذذاهُ  ذذذا  امَّ ق ة  ذذذا اخلذذذالِ بَ سذذذوِ ن التَّ مذذذا  يهذذذا ِمذذذ( لِ  دال تقولذذذوا مذذذا َذذذا  ات َا

ََ ااملخلوق، ا   يد.وحِ   م التَّ  كمَ ذلك  أل َّ  (؛ هات احدَ  ما َا َ  )هم إىل قولددَ  ر
ى َّ  ا بُنَهذر  ِذمَ إلْ بذُ   ٍ يْ ََ  بج.  ا ُّ درِ التَّ ت  ِ ُر جا َ الشَّ   حاادَ  ةد   َّ اَّ ن هذه القِ ماد مِ ستَ ابُ 

 ب لَّ.املناسِ   ِ قْ عنَّ م الوَ 
، كمذذذا م حذذذدبث عهذذذد الرسذذذول  با  لتشذذذربع األحاذذذاد مبَ احلة قذذذد تاذذذو  َسذذذؤبذذذا الااذذذاالرُّ 
 .احلرادِ   ا َلي ِ  احلّللِ  ؤبا م َرأِ الرُّ    ِ مَ  ّل جيو  العَ  َّ تِ وْ ا  عد مَ .  ما الطمي  

 :األسئ َلة
 .رر األكَب عوا م الشِّ قَ ع ذلك اَ ر امَ األصغَ  ررَ  و  الشِّ عرِ اارى بَ اليهود االنَّ د 1 
 .األكَب  ررِ  الشِّ اارى مود االنَّ هُ اليذَ  عَ قَ ح كي  اَ ضِّ اَ  -

                                           
 .(6/72)رااه  محد  (1)
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 ةديَ الِ راغات التا   المَ د  كمِ 2 
  ...............ق على طلَ رد بُ مَ نذَ  -1
  ...............ر هود بْ عَُِ  -2
  ...............يح هود املسِ  -3
 دما بِلي  لِّ د عَ 3 
ا  امَّ  )عن قولد سول الرَّ  ََّ نْ مل بذَ  -  .ي  مَ با الطُّ ؤْ ( قب  رُ  دما َا  ات َا
 . سولِ األحااد م عهد الرَّ  بعِ شرِ تَ ببا  لِ احلة قد تاو  سَ ؤبا الاا د الرُّ 4 
ذذالعبذذارَ  ن ْذذّللِ ِمذذ -  ا  احلذذّللِ  م َذذرأِ  َّ تِذذوْ ؤبذذا  عذذد مَ الرُّ  ِ   ِ َمذذالعَ  مَ ْاذذذكذذر حُ ة اُ قَ ا ِ ة السا

 .احلرادِ  َلي ِ 
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 (1) شرابع عَ رس الس  الد  
 ى اللَ فقد آذَ  رَ ه  الد   ب  ن سَ مَ  :باب

ة يَ مات املنا ِ ن احملرَّ مِ  رِ هْ ة الدَّ بَّ سَ ه، امَ رُ  ذِّ دَ َّ امُ  ُ رِّ اَ امُ  رِ هْ ق الدَّ َّ اتعاىل هو ْالِ سبحانَ  اتُ 
 وحيد.التَّ  امالِ لِ 

  [.24]اجلاثيةد  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ اقول ات تعذاىلد  -1
د، بين ا ن آدَ ذِ إلْ تعاىلد بذُ  قال ات )قالد  يبِّ حيح عن  يب هربرة، عن النَّ م الاَّ ا  -2

هو  اتَ  ،  ن َّ رَ هْ وا الدَّ بُّ سُ ال تَ  )ام راابةد .(2)( هارَ االنَّ  ي َ ب اللَّ لِّ قذَ ر،  ُ هْ ، ا نا الدَّ رَ هْ الدَّ  بُّ سُ بَ 
 .(3)( رُ هْ الدَّ 

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 نُ عْ االلَّ  دُّ االذَّ  مُ تْ الشَّ  بُّ السَّ 
 ما ُ َِّ ال رُ هْ الدَّ 
 صِ قْ النذَّ  ماتِ اِ َّ  ِ مَ اصَ  ى اتَ آذَ 

 َّ ُ رِّ اَ امُ  رِ هْ الدَّ  رُ  ذِّ دَ مُ  رُ هْ ا نا الدَّ 
 َّونَ ارهُ ابَ  ا ُ َّ النا َّ تعاىل  يَّ مبا حيبُّ  ُ رُّ اَ َّد تَ يبُ قلِ تَ  هارَ ي  االنَّ ب اللَّ  قلِّ 

 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 .رِ هْ لدَّ ا بِّ سَ  مَ اْ حُ   الطاِلبُ رَ    بذكُ  - 
 .ن اتِ ر مِ  َّ دَ مُ  رٌ خَّ سَ مُ  خملوقٌ  رَ هْ الدَّ    َّ  حضِّ وَ    بذُ  - 
 ب.قُو املاائِ انميا  عند اُ   ه ِ  م حالِ لِّ   املتعَ اِ    بَ  - 

 .(7491)رااه البخار   رقم  (2)
 .(7346)رااه مسلم  رقم  (3)
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 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :ر  ه  إلى الد   ثَ واد  ب الحَ س  ن  ن ي َ مَ  م  اًل: ذَ أو  
َّ لذيس م  نَّذِهذمِ عْ ا َ  ثِ ْعذلبذَ هم لِ ن اا قهذم م إناذارِ اَمذ بِ رَ ي الَعذكِ ِر ْشذَّ اتعذاىل مُ سذبحانَ  اتُ  ذدُّ ب

َْ  دٌ وْ ميوت قذَ نيا،  احلياة الدُّ إالا  هنار حياةٌ  اد. اال ياّل ااألباذاللَّ  رارُ م مُ يهُ الذ  بُمنِ  را ، ا  َّ احييا آ
ذ قذذادٌ هذذا اعتِ    َّ  بَ بْذرَ  َِ  بَ بْذذال رَ  دٍ وْ يَذذلِ  ا َ ث الناذذَعذبذْ ، ابذَ يذذ ُ ي اميِ هذذو الذذ  حييِذ .  ذذات سذبحانَّ ٌ  ا

يذذا     َّ بأ َ لُذدْ َّ تعذاىل اعَ تُذمَ اْ َّ،  حِ تِ علذى إسذذا َ  ي ُ َّ، ااملِسذعلذذى إحسذانِ  نُ ى  يذَّ احملِسذا َ  يذَّد جُيذ
 .رٌ مْ كُ   ثِ عْ البذَ  ا، اإناارُ مِ اجملرِ ا كَ مِ املسلِ   َ جيعَ 

 :رٌ خ  سَ مُ  قٌ ل  خَ  رُ ه  ثانياً: الد  
ِال املاذائِ الَِّ  بُّ الذ  بسُ  َّ   َّ عن ر ِّ  سول   الرَّ برا   اتَ  بُّ ه إمنذا بُسذب ااملاذارِ من عند نذ
َْ نَ   هذه األ عال.  هذه األ مِ سبحانَّ هو الذ  جُيرِ  اتَ  أل َّ  بَّ؛ابإلذِ  ن ، ليس هلا ِمذرٌ خَّ سَ مُ  قٌ لْ ة 
ذذذ رِ ْمذذذاألَ  ذذذ يهذذذا  فَ رَّ َاذذذن تَ َمذذذلِ  ةٌ بَّ َسذذذها مَ تُ بَّ َسذذذ،  مَ لٌ  يْ ََ َِ  بنِ الذذذدِّ   ِ عْ ن َضذذذِمذذذ ئٌ اهذذذو ات. اذلذذذك نا
 . ِ قْ العَ  صِ قْ انذَ 

 :ر  ه  الد   ب  سَ  مُ ك  ثالثاً: حُ 
 ندبْ  مرَ  دِ حَ ن  َ ال َيلو مِ  رِ هْ سابا الدَّ 

َِ احلوادِ   ُ َّ  اعِ على  نَّ  رَ هْ الدَّ  بَّ بسُ     -1  . كَب  رٌ رْ ث.  هذا 
 .  هذذذا هذذو الماِعذذ اتَ  قذذاد   َّ ة مذذع اعتِ اراَهذمَ     يذذَّ  مذذورٌ َعذذقذَ َّ اَ ألنَّذذ ؛رَ هْ الذذدَّ  بَّ ُسذ   بَ  -2

 د. اهذا هو املراد م هذا الباب.بْ يد العَ وحِ تَ ة لِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ مِ 
 الدلة على ذلكد قول  ع  اجلها ن األمثِ امِ 
 ث. يَّ ذلك احلادِ  عَ م ذلك اليود الذ  اقَ  اتُ  ال  اررَ  -
 ا.ك  يهاليت ر بتُ  ةَ اعَ السا    اتُ قاتَ  -
 .ّل ٌ الذ  مات  يَّ  ُ  العادَ  اتُ  نَ عَ لَ  -
َْ نَ داار،  ا هذه سَ ن غَ مَ الَِّ  -  ة.يثَ بِ ة 

َْ نَ ه األ مِ  هذِ   َّ.نُ  َأ َّ جَ  اهو اتُ  ، يها فَ رَّ اَ ن تَ مَ لِ  هلا ساب   ابُّ ر،  السا خَّ سَ مُ  قٌ لْ ة 
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 :ر  ه  الد   ف  ص  وَ  مُ ك  رابعاً: حُ 
،  ا  ِ د عذاد احلذِْ م، كقذوهلِ بِّ االسَّذ دِ وْ  دا  اللَّذد اخلذَب ِاذقْ بذَ  مَ لِّ اَ املذتَ  ؛ أل َّ ٌِ جذائِ  رِ هْ الذدَّ   ُ صْ اَ 

 ََ  د.بد البَ دِ هذا اليود 
اقولذَّ [، 16] اذل د  َّ جب هئ مئ ُّ، كقولَّ تعذاىلد رِ هْ الدَّ   ُ صْ اَ  اتِ ِب تاد م كِ رَ اقد اَ 
 [.19]القمرد  َّ هت مت خت حت ُّ تعاىلد 
ذِمذذ هذذارِ االنَّ  يذذ ِ   م اللَّ مذذا جيذرِ    َّ  مُ لَذذعْ ن بذَ املذإلمِ  َْ ذذ رْيٍ ن  ََ ذذ ر   ا  ه،  مذذا رِ دَ اقَذذ اتِ  ضذذا ِ قَ ا هذو  ِ إمنَّ

 .ا ِ را االضَّ  ا ِ را م السَّ  د اتَ مَ حْ ن،  يَ اُ أ مل بَ ، اما مل بشَ َا  ات كا َ 
َْ ألنَّ  ؛رِ هْ الدَّ  بِّ ن سَ ر مِ احلذَ  دِ بْ على العَ  بَ الواجِ  إ َّ  َْ ِمذ قٌ ْلذَّ  س لذي  يذَّ فٌ رَّ َاذتَ مُ ، اتِ  قِ ْلذن 
 . ٍ يْ ََ   ِّ لاوت كُ مَ  هِ دِ يَ َّ الذ   ِ سبحانَ  ا ذلك إىل اتِ ، اإمنَّ  ٌ يْ ََ  مورِ ري األُ  ِ دْ ن تَ لَّ مِ 

 :األسئ َلة
 [.24]اجلاثيةد  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  قال تعاىلدد 1 
 ؟ بِ رَ ي العَ شركِ تعاىل مُ  اتُ  دَّ ذَ  ملَ  - 

 .ركا   كَب َِ  رِ هْ الدَّ  بُّ  مال باو  سَ  اِّ  -ب
 م ما بليداْ ر حُ ذكُ د اُ 2 
 .ثِ عْ البذَ  إناارُ  - 

 هر.الدَّ   ُ صْ اَ  -ب
 بِّ ة علذذى َسذذالَّذذهر، االعبذذارات الدا الذذدَّ   ِ ْصذذة علذى اَ الَّذذبذذارات الدا ِ  يمذذا بلذذي  ذذا العِ د ميِّذ3 

 كدهر، م اجلدال الذ   مامَ الدَّ 
هذذذا بذذود  -ة اعَ ذه الساذذال  ذذارر ات م هذذ -ن غذذداار مَ الذذَِّ  -ة نة اجملاَعذذد  ذذّل  َسذذُالِذذ )قذذولد

 (د بد احلرِّ دِ ََ 
 رِ هْ الدَّ   ِ صْ على اَ  ما دلَّ  رِ هْ الدَّ  بِّ على سِ  ما دلَّ 
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 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّ د قذال تعذاىلد 4 

 [.155]البقرةد  َّ ٰر
ُِ عند اُ  اَ نِ املإلمِ   حالَ  اِّ  -  .بِ املاائِ  قو
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 (1) رامن عشَ رس الث  الد  
 ه  ونحو   ضاة  ي القُ قاض  ي ب  سم  باب: الت  

ضاة،  ا ي القُ قاضِ ي  ِ سمِّ ه،  التَّ كَّ  يَّ غريُ شاِر ال بُ  قُ املطلَ  االامالُ  يمُ عَِّ َّ لَّ التَّ سبحانَ  اتُ 
ن مِ  ، صْ م الوَ  ي الامالَ ضِ تَ قْ اليت تذَ  غِ يَ ن الاِّ اد، احنو ذلك مِ م احلاا ك األمّلر،  ا حاكِ لِ مَ 

مع  بٍ دَ  َ  و ُ ي هبذه األمسا  سُ مِّ سَ ه، ام التَّ دَ حْ اَ  تِ  مالَ الاَ  ؛ أل َّ دِ بْ يد العَ حِ وْ تذَ ة لِ اَ مات املنقِ احملرَّ 
 ة عليَّ. َ رْ اجُ  اتِ 

 إ َّ  )م قالدى ات عليَّ اسلَّ صلَّ  يبِّ حيح عن  يب هربرة رضي ات عنَّ، عن النَّ م الاَّ  -1
 .(2)(  اتإالا  كَ ، ال مالِ األمّلرِ  كَ لِ ى مَ سمَّ تَ   ٌ جُ عند اتد رَ  ع اسمٍ  ْنَ 

 قال سميا د مث  )َاها  َاه(.
ْْ  ةِ بود القيامَ  على اتِ   ٍ جُ رَ   ُ يَ غْ  َ  )ام راابةد-2  .(3)( َُّ ثُ بَ ا 

ْْ  دقولَّ  ع.ضَ اْ ع( بعين  َ نَ ) 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 ذلك ِ  يَ ضِ رَ ه  ذَ اه  َّ غريُ َّ،  ا مسا   ما إذا مساى نمسَ بشمَ  يسمِّ التَّ 
 ك امللور(لِ ة، مبعىن )مَ يَّ كلمة  ارسِ  َاهَاها  

َِ  ُ يْ الغَ    غيَ   بِ ضَ ة الغَ دَّ د 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
                                           

 ر د هداف الدَّ  (1)
 ضاة.ي القُ قاضِ ي  ِ سمِّ التَّ  مَ اْ حُ  ر الطااِلبُ ذكُ    بَ  - 
 َّ.سبحانَ    اتِ إالا  يقُ لِ ال بَ  يمٌ َِّ عْ اليت  يها تذَ  ن األمسا ِ مِ  رَ    حيذ - 
 لك األمسا .تِ ى  ِ مَّ سَ ن تَ ة مَ قو َ عُ  حَ ضِّ وَ    بذُ  - 

 .(2143)، امسلم  رقم (6306)رااه البخار   رقم  (2)
 .(1243)رااه مسلم  رقم  (3)
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 :عند الل   اس  الن   عُ أواًل: أوضَ 
ة َمذذََّ   معذذىن العَ حيِمذذ ى  اسذذمٍ مَّ َسذذن تَ َمذذ اجذذ َّ  عذذَِّ  عنذذد اتِ  ة  لَذذنِِ ا حطَّهذذم مَ  ا ِ ع الناذذ اَضذذ إ َّ 
هذذا االسذم،  قا حِ ك امللور(،  ات سذبحانَّ هذو الذذ  بسذتَ لِ ات )كمَ   يق إالا لِ ببا  الذ  ال بَ االاِ 

 مث زث ُّ  منذذَّ. قذال تعذذاىلد م اال  كذَب ك  عََّذذ، ال مالِذالُ ُِ ال بَذذذ مٌ َّ دائِذُاذذلْ ك األمذّلر مُ لِذذ هذو مَ 

]آل عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا د  َّام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث
26.] 

 ة:يامَ الق   مَ و  ي َ  د  ص  القَ  يض  ق  نَ ة ب  لَ عامَ ثانياً: المُ 
 ا ِ الناذ يمَ عَِّذَّ اتَ ِسذمْ م نذَ  مَ عذاظُ د هبذا التَّ ِاذقْ  على ات بذَ ق إالا طلَ ي  األمسا  اليت ال تُ مِّ سَ املتَ  إ َّ 
ْْ  إىل اتِ  اخللذذقِ   َ ة،  ياذذو    غَذياَمذذه بذود القِ دِ ْاذذقَ  ي ِ ِقذذنَ  ِ   ُ  ، بُعاَمذأْهذذا لذيس لذذَّ  ِ لذَّ مبذذ م هُ ثذَ بَذذا 
ِا  مِ  َ رْ بذَ  اتَ   ن َّ  ؛تِ  عواضَ ن تَ هم، خبّلف مَ رَ ه ا حقَ عندَ   . ِ مَ العَ  سِ نْ ن جِ عَّ.  اجل

 إالا  يذذقُ لِ ال بَ  باتٌ اَجذذ يمٌ عَِّذذالذذيت  يهذذا تَ    األمسذذا َ غِ بْ بُذذذ اتَ  ة علذذى   َّ ام احلذذدبثد داللَذذ -
ُْ   ٌ لُّ ذَ اليت  يها تَ  األمسا َ  با َّ، احيِ  ِ  ٌُ ضُ ا  بَّ  َحذ إ َّ  )د، اهلذا جا  م احلذدبث عنذَّ و

 .(1)( الرمحن ات اعبد ات عبد ام إىل مسائِ 
 ذا  مذع دُّ أَ َّ، تَ َّ اكمالِذتِذمَ ََّ م عَ  بِّ لذرَّ ة لِ كَ شذاَر ى  أمسذا   يهذا مُ مَّ َسذ بتَ على العبذد  الا  بَ الواجِ  إ َّ 

 .يدِ وحِ التَّ  جلنابِ  ة  ابَ َّاما  اإجّلال  لَّ، امِح ، اإعْ اتِ 

 :األسئ َلة
 اليةدعاين املمردات التا  مَ د  اِّ 1 
 (.  غي  -اه َاها  َ )
 دما بأل  لِّ د عَ 2 
 ضاة.ي القُ قاضِ ي  ِ سمِّ َرأ التَّ  - 

 .ك امللورِ ى مبلِ ن تسمَّ ا  مَ ع النا  اضَ  -ب
 الرمحن. ات اعبد األمسا  إىل ات عبد ن  حبِّ مِ  - 

                                           
 .(2137)رااه مسلم  رقم  (1)
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 دا  قاِصذ  علذى اتِ ق إالا طلَذى  األمسا  اليت ال تُ ن تسمَّ مَ دبد بود القيامة لِ يد الشَّ د ما الوعِ 3 
 ؟  هْ لَّ مبا ليس لَّ  َ  ا ِ يم النا َّ، اتعَِّ م م نمسِ عاظُ هبا التَّ 
 هد ت احدَ الذ  ال باو  إالا  يم االامالَ عَِّ ضي التَّ ا  َ  األمسا  اليت تقتَ ع ْطا د ضَ 4 
ي قاِضذ -ة ة احلذارَ دَ ْمذعُ  -ة يلَذبِ َذيخ القَ  -اد م احلااذحذاكِ  -األسذرة  بُّ رَ  -ك األمّلر لِ مَ  )
 (. ضاةالقُ 
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 (1) رع عشَ اس  رس الت  لد  ا
 ذلك ألجل   ير االسم  غي  وتَ  الل   أسماء   رامُ احت   :باب

 ة  َّ؛اَّ ى  أمسا  ات سبحانَّ املختَ سمَّ تعاىل، ا ال بتَ  اتِ  د  مسا َ ب على املسلم    حيتَِ جيِ 
 .دِ بْ يد العَ وحِ تَ ة لِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ ذلك مِ  أل َّ 

 اتَ  إ َّ  )مدى ات عليَّ اسلا صلا  يبُّ ىن   ا احلام؛  قال لَّ النَّ َّ كا  باعن  يب َربحد  نَّ  -1
ََ ي إذا اْتَ مِ وْ قذَ  (  قالد إ َّ  مُ اْ م، اإليَّ احلُ هو احلاَ   يَ ضِ رَ    ينهم،  ذَ مْ اَ وين،  حَ تَ  َ   ٍ يْ لموا م 

َُ  دلَ ن الوَ  مالك مِ  ،ن هذاما  حسَ  ) قالد ،ْا بقَ رِ ّل المَ كِ  د ات. م، اعبسلِ بح، امُ رَ ؟( قل د 
َُ  مهُ ن  كبُ  مَ  قالد) َُ نْ أَ  َ  )ح، قالدبْ رَ ؟( قل د   ، رااه   و دااد اغريه.(2)( حٍ بْ رَ     و 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 هايمُ َِّ عْ تذَ  اتِ  اد  مسا ِ احتِ 
 د   ا  ُ  بٍ أَ  ِ  رَ ةد ما ُصدِ يَ الُانذْ  ُباىنَّ 
 َّمُ ُحاْ  دُّ م ال بُذرَ اَ م الذ  إذا حَ د احلاكِ عناهتعاىل. امَ  اتِ  ن  مسا ِ مِ  احَلَام

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ه:سبحانَ  الل   أسماء  ي ب  م  سَ الت   مُ ك  أواًل: حُ 
 ها.يمُ عَِّ ها اتَ امُ ب احتِ ق.  الواجِ املطلَ  مالِ ة على الاَ َّ دالَّ سبحانَ   مسا  اتِ 

 دْا مَ سْ ي هبا إىل قِ مِّ سَ التَّ  مِ اْ ن حيث حُ م مِ سِ نقَ اتَ 
ة َاذذذذمذذذات املنقِ ن احملرَّ ( اهذذذذا ِمذذذ قات، اخلذذذالِ  )َّ، مثذذذ دة  ِذذذاَّذذذاملختَ  اتِ  أمسذذذا ِ ي  ِ مِّ َسذذذالتَّ  -1

                                           
 ر داف الدَّ  هد (1)

 َّ.ماتِ ات تعاىل اصِ   مسا ِ  ادِ على احتِ   الطااِلبُ ىبَّ رَ    بتذَ  - 
َ بذَ    بذُ  -   ات تعاىل. ي  أمسا ِ مِّ سَ التَّ  مَ اْ حُ  اِّ
 ة.مَ ىن احملرَّ االاُ  ري األمسا ِ يِ غْ إىل تذَ  دَ َِ رْ    بذُ  - 

 .(4955)رااه   و دااد  رقم  (2)
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 .دِ بْ العَ  يدِ وحِ تَ لِ 
 ى هبا املخلوق.  هذا ال  أ   َّ.مَّ سَ ة  َّ االيت بُ اَّ غري املختَ  اتِ  ي  أمسا ِ مِّ سَ التَّ  -2

ِبذذِ ى هبذذا املخلذذوق، مَّ َسذذة جيذذو     بُ كَ شذذتَ ، الاذذرأ، احللذذيم.  هذذذه  مسذذا  مُ (1)مثذذال ذلذذكد الع
 َّ اتعاىل.سبحانَ  اتِ  م  هنا ليس  كأمسا ِ الان بُعلَ 

 :الل   أسماء   رام  احت   جوبُ ثانياً: وُ 
ذذربح   يبُّ ر النَّذذذاَ نْ اسذذتذَ  َُ ات  ن  مسذذذا ِ م( ِمذذذَاذذذ)احلَ  يذذذَّ ) ذذذأيب احَلَاذذم(؛ أل َّ نِّ اَ تَ  علذذذى  يب 

م  ذذا   ذذات،  هذذو سذذبحانَّ حيُاذذيذذق إالا ة ال تلِ مَ َّ. اهذذذه الاِّذذُمذذاْ حُ  دُّ م ال بُذذذرَ َاذذتعذذاىل الذذذ  إذا حَ 
ِلَ عِ رْ شَ نيا  ِ َّ م الدُّ قِ لْ َْ  ِْ بادِ م  ا عِ َّ، احياُ لِ سُ َّ على رُ َّ الذ   ن مبا  سٍ مْ نذَ    ك َّ جا ِ ة  يُ رَ ه م اآل
َُذاَّ  ،  بَذذبَ َسذكَ  َّ احيذذ  ِمذوْ م  ذا قذَ َّ كذا  حيُاذةد اهذي  نَّذذيَذنذْ هذذه الاُ  بَ بَ َسذ  سذذولِ لرَّ لِ  حٍ بْ رَ    ذو 
َّ، تَذيَ نذْ  كُ َّ غذريَّ   نَّذلذَّ ذلذك إالا عمَ  سذول الرَّ ن َسذحْ تَ  اسْ َّ، ر ا حباِمذّل الطَّذى ِكذهم،  ريضَ لَ شاكِ مَ 

 ات تعاىل. اما  ألمسا ِ احتِ 

 ة:مَ ر  حَ ى المُ والُكنَ  ير األسماء  ة تغي  ي  شروع  ثالثاً: مَ 
ذلذذذك  ةَ يَذذذنذْ  كُ حذذذا غذذذريَّ   يبُّ ة، كمذذذا  عذذذ  النَّذذذملباَحذذذمذذذة إىل ااالُاذذذىن احملرَّ  األمسذذذا ِ  ب تغيذذذريُ جِيذذذ
َُ    نائِ َب أكْ م(  انااه  ِ اَ ن ) يب احلَ حايب مِ الاَّ   ح(.بْ رَ َّ،  قال لَّد  ن  )  و 

ذذذ ةد   َّ اَّذذذذن هذذذذه القِ ماد ِمذذذسذذذتَ ابُ  أ اذذذذرِ ن التَّ َّ، اذلذذذك ِمذذذ  نائِذذذ أكَبِ  ِذذذذ  ُ ُجذذذ الرَّ ة    باذذذىنَّ نَّ السُّ
 .ريِ بِ لاَ لِ  ااالحتادِ 

 هبذا ي  ا كذينَّ ن مسَّذهبذا، اَمذ دٌ َحذى  َ سذمَّ سبحانَّ  ذّل بُ  اتِ  مع  مسا ِ  بَ دُّ أَ التَّ  بَ الواجِ  كما   َّ 
 يد.وحِ ن كمال التَّ ات سبحانَّ، اهذا مِ  اما  اإجّلال  ألمسا ِ ، احتِ ةِ يَ نذْ ري االسم  ا الاُ غيِ  عليَّ تَ 

 :األسئ َلة
ذذد 1  َُ اإليذذَّ  مُ هذذو احلَاذذ اتَ  إ َّ  )داذذم،  قذذال النذذيب    ذذا احلَّ كذذا  باذذىنَّ ربح  نَّذذعذذن  يب 

 (. احلام .. احلدبث

                                           
 [.51]بوس د اآلبة ...َّ خك حك جك ُّ  قال تعاىلد (1)
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 ؟ م(  ما معناهاَ هو احلَ  اتَ  ن  مسا  ات تعاىل )إ َّ جا  م هذا احلدبث اسم مِ  -
ن حيذذذث حاذذذذم م ِمذذذذِسذذذق. اتنقَ املطلَذذذ ة علذذذى الامذذذذالِ د  مسذذذا  ات سذذذبحانَّ اتعذذذذاىل دالاذذذ2 

 ي هبا إىل قسما.سمِّ التَّ 
 ما.نهُ مِ     اُ لِ  ثالٍ مِ  بِ رْ ، مع ضَ ذكرمهااُ  -
ِْ د مِ 3   ب عما بليدك حلدبث الباب  جِ تِ ّلل دراسَ ن 
َُ  ملاذا ُكينَِّ  -   (. م  و احلاَ  )د بح  ذرَ   و 

 ة.يَ نذْ ن هذه الاُ مِ   سولِ   الرَّ قِ وْ  مَ اِّ  ذَ  -ب
   المراغات التاليةدد  كمِ 4 
  ............... ...............ة هيد يَ نذْ الاُ  -1
  ............... ...............  أكَبِ   ُ جُ  الرَّ ىنا ة    ُباَ نَّ السُّ  -2
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 (1) شرونرس الع  الد  
  سول  أو الر   أو القرآن   الل   رُ ك  فيه ذَ  ء  ي  شَ ب   لَ زَ ن هَ مَ  :باب

حيده اإميانَّ ،  تو َّ َّ ارسولِ يم كتا ِ سبحانَّ اتعَِّ  يم اتِ َِّ عْ تذَ  ِ  ئٌ لِ د متَ حِّ ن املوَ املإلمِ  بُ لْ قذَ 
ِا   ِ  يَّ استِ   ٌ عْ  ا  ِ  لٌ وْ منَّ قذَ  رَ دُ اْ ن    بَ عَّ مِ خ مينَ اسِ الرا   ا  تعاىل  ا القرآ ِ  اتِ  رُ كْ  يَّ ذِ   ٍ يْ شَ ه
 . سولِ الرَّ 

ِا وحيد ال جيمع مع االستِ التَّ   أص ُ  ، يمٌ عَِّ اتَ  ولٌ بُ اقذَ  يادٌ اانقِ  ّلدٌ سْ استِ  يدَ وحِ التَّ  اذلك   َّ ، ه
ِا   اتِ ااالستِ  ََ  ه  يد. وحِ لتَّ لِ  نافٍ مُ  رٌ مْ عَّيم،  هو كُ نام التَّ َّ بُ عِ رْ  ا 
اآلبة ]التو ةد ... َّ نث مث زث رث يت  ىت نت ُّ  اقول ات تعاّلد -1

65]. 
هم م  عضِ    حدبثُ َْ دَ  - ن كعب، ا بد  ن  سلم، اقتادة  دعن ا ن عمر، اامَّ ا  -2
ب ذَ كْ طونا ، اال  َ ب  ُ غَ هإلال ،  رْ  ناائِ را قذُ   َ ثْ بورد ما ر بنا مِ ة تَ اَ ِْ م غَ  َّ قال رج ٌ د  نَّ - ع  

 قال لَّ  -م ا صحا َّ القراا  ى ات عليَّ اسلا صلا  اتِ  سولَ بعين رَ  -قا   عند اللِّ َب جْ نا ، اال  َ سُ لْ  َ 
م.  ذهب ى ات عليَّ اسلَّ ات صلَّ  رسولَ   َّ رَ ق، ألْبذَ نا ِ ك مُ  ، الانَّ  ْ ذَ عوف  ن مالكد كَ 

إىل  ج ُ َّ.  جا  ذلك الرَّ قَ بذَ قد سَ  د القرآ َ جَ ه  وَ بَِ خْ يُ م لِ ى ات عليَّ اسلا ات صلا  عوف إىل رسولِ 
ََ ى ات عليَّ اسلا رسول ات صلا   ا خنو ُ َّ،  قالد با رسول ات! إمنا كنا تَ ناقذَ  بَ كِ اَر   َ م اقد ار

 ةِ عَ سْ نِ قا   ِ لِّ عَ تذَ ر إليَّ مُ  نَُّ  ربق.  قال ا ن عمرد كأينا الطَّ َّ عنا ع  ِ طَ قْ ب، نذَ كْ رَّ بث الدِ ث حَ دَّ حَ انتَ 
 ا خنو ُ اهو بقولد إمنا كنا  -َّ يْ لَ جْ رِ  بُ اِ نْ ة تذَ احلجارَ  م، اإ َّ ى ات عليَّ اسلا ات صلا  رسذذولِ  ةِ ناقَ 
 اك يق ىق يف ىف  ُّ مد ى ات عليَّ اسلا  يقول لَّ رسول ات صلا  -ب عَ لْ انذَ 

 .(2) عليَّ هُ بدُ ِِ إليَّ اما بَ   ُ مَّ لَ تذَ ما بذَ  [66-65]التو ةد  َّ
                                           

 ر د هداف الدَّ  (1)
 .سول ،  ا القرآ ،  ا الرَّ اتِ  رُ كْ  يَّ ذِ   ٍ يْ شَ ِا   ِ هْ االستِ  مَ اْ حُ  ح الطااِلبُ ضِّ وَ    بذُ  - 
 م.هُ ريَ قِ وْ اتذَ  ما ِ لَ اد العُ احتِ  جوبَ اُ  جَ تِ نْ تذَ سْ    بَ  - 
ُْ اللِّ  ن آ اتِ مِ     حيذرَ  -   بن.الدِّ ق  ِ لَّ عَ تذَ اوصا  ما بذَ سا ، ا

 .(2/367)تمسري القرآ  العَّيم، ال ن كثري  (2)
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 فردات:عاني المُ مَ 
 معناها الكلمة

ِاح املمر ذ، ااملراد  َّد الدِّ اجلِ  دا ضِ  لُ اهلِْ   طُم
ِا ، اإمنا قَ د االستِ اِ قْ مل نذَ  بعَ لْ انذَ  خنو ُ   عبم احلدبث االلَّ  نا اخلو َ دْ اَ ه

دْذذذذذذذذذذذذذ  حذذذذذذذذذذذذذدبث 
 هم م  ع  عضِ 

ٌُ  احلدبثَ       َّ   مهِ تِ اابَ ن رِ مِ  جممو

 يَّعانِ  و  مَ رِ عْ ابذَ  رؤا  القرآ َ قْ الذبن بذَ  ناائِ قُذرا 
 َّونَ احيبُّ  را  األك َ اثِ بُ  طونا  ب  ُ  رغَ 

 اا دُ قا  العَ لِ  قا عند اللِّ 
 َّ الرحال ِ  دُّ شَ تُ  ورٌ مُ ضْ مَ  رٌ يذْ ةد سَ عَ سْ النِّ  ةعَ سْ نِ  ِ 
 َّيْ لَ جْ ب رِ رِ ضْ تَ  َّيْ لَ جْ ب رِ ناِ تَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 : سول  أو الر   رآن  أو القُ  ر الل  ك  ه ذ  في ء  ي  شَ هزاء ب  ت  م االس  ك  أواًل: حُ 

،  قذذد ُِ ْر الشَّذذ َّ  ا  حاذذادِ تِ نَّ  ا ُسذذ  سذذولِ  ا الرَّ   ا القذذرآ ِ  اتِ  رُ ْكذذ يذذَّ ذِ   ٍ يْ َشذذ ِ  ِ هْ تذَ ن اْسذذَمذذ
 إضذحارِ  دِ رَّ َجذمَ حذا  لِ ا   د ما ِ ئ جذادا ِِ هْ املسذتذَ  سذوا   كذا َ  ،ةِ لَّ مِ ذن الذ  ِمذ املخِر األكَب  رِ مْ م الاُ  عَ قَ اَ 
 سَ لَذن جَ ة. اَمذيَذحْ اللِّ   ا إعما ِ  ةِ مَ ة املسلِ املر َ  جابِ  ا حِ  األذا ِ ئ  ِ هِِ تَ سْ بَ  نْ كمَ   م،هِ تِ يَ لِ سْ ا  اتَ النا 

ِْ  اهو را ٍ  ماِق االنِّ  رِ مْ س الاُ م جمالِ  م هُ سَ ر جملِ غادِ م  ا بُ ر عليهِ اِ نْ ط لَّ امل بذُ مبا بقولو  غري سا
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض  ُّر، لقولذذذَّ تعذذذاىلد ْمذذذم الاُ م هُ كَ  قذذذد َذذذاَر 

 [.114]النسا د  َّهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف

 :الة  والوُ  لماء  العُ هزاء ب  ت  االس   مُ ك  ثانياً: حُ 
ن اَمذذ اخلذذريِ  ا ا هذذ ِ طِ ر املقِسذذْمذذاألَ  ااالةِ  مذذا ِ لَ العُ  اإكذذرادُ  ادُ َّ احذذتِ سذذبحانَ  اتِ  ن إجذذّللِ ِمذذ إ َّ 

ذذ ُِ ْر لشَّذم لِ شذذهيمِ بن  ا َاِ الذدِّ  ِ م هِ اِ متسُّذ م ألجذذ ِ هبِذ  َ َِ هْ تذَ اْسذ ََ م هِ تِ م اابَّذذهِ تِ ن َذاعَ ِمذ اتُ َُ رَ  ا مذا 
ِا  املنهِ ن االستِ ذلك مِ   م  ن َّ رَ اْ انُ  ِْ عنَّ الدا  يِّ ه  .يدِ عِ   م الوَ ا

ِا  اذذرَّ ة  هذذذا االسذذتِ ْاصَّذذ ةٍ مَ ِاذذم،  ا لِ هِ رِ َهذذَّْ مَ اخلذذري لِ  ع   هذذ ِ بَ ِ   ِذذهْ ن اسذذتذَ ا َمذذا ماذذ . اإ   دٌ ه
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 َّ. ِ  ئَ هِِ تَ سْ ن    بَ ال  مِ دَ حَّ  َ اَ نْ يذَ لْ َّ  ذَ تِ  َ يْ هَ ه  ا رِ هَ َّْ ئ م مَ م خمطِ  ْاه املسلِ  برى   َّ  كا 

 . هوأصحاب    سول  الر  ب   هزاءُ االست   ر  ف  ن الكُ ثالثاً: م  
مذوا  المذة الامذر املنذا قا الذذبن تالَّ  هذإلال ِ  ن سذأل َ  ِ د الَ د َّ اما يِّ بِ بقول ات سبحانَّ لنَ 

ِا  ،  ذذذنهنم َسذذذاسذذذتِ  ِا َ داا االسذذذتِ را   ذذذأهنم مل بقِاذذذذِ تَ عْ يذَ ه م  داا اخلذذذو َ َاذذذ، اإمنذذذا قَ ببَ اذذذذِ االتَّ  ه
 َي ا . ن اتِ هم هذا ال بُغين عنهم مِ رَ ذْ عُ  هم   َّ عب،  أْبِ االلَّ  بثِ احلدِ 

 . هسول  تعالى ورَ  ين لل  ق  ناف  ة المُ داوَ ة عَ د  رابعاً: ش  
 ةٍ يَمذذمِ ذَ  ماتٍ ِاذذ ِ  ة تبذذوراَ ِْ ن َغذدا  ِمذذَّ اهذذم عائِذذا صذحا َ   سذذولَ قا الرَّ  عذذ  املنذذا ِ   َ َصذاَ 
 ا ، ااألحقُّ اا تِ  بٌ ذِ قا ، اهذه املقولة كَ  عند اللِّ ذب م احلدبث، ااجلْب ، االاَ ة األك ِ رَ ثذْ هيد كَ 

 هم،ن غذريِ ِمذاذادا  ا  اقتِ الناذ نُ  حَسذ حا ة املقولة،  الاَّ ة هم  ه  هذه يمَ مِ مات الذَّ هبذه الاِّ 
 ةِ بَ حْ ُاذم ات لِ هُ بثا ، اقذد اْتذارَ دِ ة َحذمَّذاألُ  قُ م  صذدَ ة ُهذحا َ ، االاَّذ(1) ّل  كْ ا   َ كثر النا قو   ااملنا ِ 

 .(2) ا ِ ب النا َّ، ااملنا قو   كذَ بنِ دَ   ِ مْ احِ  َّ يِّ بِ نَ 
ن قو  ِمذذ، ااملنذذا ِ انسذذّلد ةِ رابَذذ عِ  ْذذي  رَ بِ ّل   حسذذنا  م َسذذوا  َذذلَذذ ذْ اقذذد  َ  ،ةِ مَّذذع األُ ة  َذذجَ حا َ االاَّذذ

 .(3)اِّ دُ العَ  قا ِ لوهبم عند لِ ع قُ لِ خَ نْ ، تذَ ا ِ النا  َبِ  جْ 

 ين:ق  ناف  على المُ  ة في اإلنكار  رَ بادَ خامساً: المُ 
ذذلَ  ذذما   بْ َسذذ   يمذذا نَ  ْ ذَ ة قذذال هلذذذا القائذذ د َكذذيثَذذهذذذه املقولذذة اخلبِ  عذذوف  ذذن مالذذك  عَ ا مسَِ
ن الذذذيس ِمذذذ ،َّرسذذذولِ الِ  ة تِ يحَ ِاذذذن النَّ . اهذذذذا ِمذذذات  رسذذذولَ   َّ ألْذذذبِ ، قٌ نذذذا ِ ك مُ م، الانَّذذذإلذذذيهِ 
ذذيَمذذمِ النَّ  ََ املعراف  ِذذ ن  ذذاب األمذذرِ عذذوهم، هذذو ِمذذدَ رْ يذَ لِ  األمذذرِ  والةِ لِذذ اِق ساذذالمُ    عذذالِ  رُ كْ ي .  ذذذِ ة م 
 ة.يمَ مِ ة االنَّ ن  اب الغيبَ هي عن املنار ال مِ ضاالنا 

 ه:لُ و  ي ق َ غ  بَ ن  ما ال ي َ  ن األعذار  سادساً: م  

                                           
 .(47، 2/21م مسنده )رااه  محد    معا  ".ةِ عَ بذْ   م سَ ر بأكُ د، االاا ِ   م معي ااحِ أكُ ن بَ ااملإلمِ د" كما قال   (1)
 [.18]اجملادلةد  َّجك مق  حق مفُّ كما قال تعاىلد   (2)
 [.24]املنا قو د  َّحف جف مغ جغ ُّ كما قال تعاىل م اصمهمد   (3)
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ِل علذذذى ة ذلذذذك املنذذذا ِ ه مبقولَذذذخذذذبَِ ليُ  سذذذول إىل الرَّ  ذهذذذب عذذذوف  ق اإذا  ذذذالوحي قذذذد نذذذ
 ةَ داا حقيَقذذذذذ، ا هنذذذذذم مل بقِاذذذذذذرا  إليذذذذذَّ املنذذذذذا قو  بعتَذذذذذهذذذذذإلال  مبذذذذذا قذذذذذالوا. اجذذذذذا   سذذذذذول الرَّ 

ِا ، اإمنذذا قَاذذاالسذذتِ  ربذذق، ع الطَّ طْذذر اقَ مْ م السَّذذ  علذذيهِ هُ ْسذذيَ ؛ لِ مسِ الذذنَّ  بحَ اِ رْ ب اتَذذذعِذذااللَّ  داا اخلذذو َ ه
 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ د ّل علذيهم رسذول ات  تَ 

ه ذرَ   ُعذذذذق، امل بقبَذذذذَّ املنذذذذا ِ إىل مذذذذا بقولُذذذذ ات    رسذذذذولُ ِمذذذذ، امل بلتَ [66-65]التو ذذذذةد  َّيل
 َِ ُْ  هذه األمورَ   َّ  ؛ إذ إالبا تَ عِ االلَّ  لها اخلو ُ ال بد َُ  م.ََّّ د اتُذعَ ب، اإمنا 

 :فاق  الن  ن م   رُ ذَ سابعاً: الحَ 
 ة مإلمنا يِّ ماق،  قد كا   صحاب تلك املقولة السَّ ن النِّ َّ مِ على نمسِ     َيافَ ن املإلمِ على 

،  قد كا  ﴾ يل ىل  مل يك ﴿ها، قال تعاىلد بِ بَ سَ وا م الامر  ِ عُ قذَ م تلك، مث اَ هِ تِ قالَ قب  مَ 
ِا ِ ن االستِ م مِ هُ عْ يما ، اهلذا مل مينذَ عِ إمياهنم ضَ   .َّ ولِ تعاىل ارس  اتِ  ه
ََ  اتَ  مَ َِّّ عَ م    بذُ ب على املسلِ الواجِ  إ َّ  ّلل، االضَّذ اهلّلرِ  دَ وارِ د مَ َّ  ريَِ لسانِ  ِ  لَّ  بِِ َّ، ا الا عَ رْ ا

ُْ ماذذذ رٍ ذَ ن علذذذى َحذذذاُ يَ لْذذذاَ  اخلذذذري  ا هذذذ ِ  عاةِ االذذذدُّ  مذذذا ِ لَ بن  ا العُ الذذذدِّ ق  ِ لَّذذذعَ تذَ اوصذذذا   يمذذذا بذَ ا بقذذذول ا
َّ م    ِذذي هلذذا  ذذاال   ذذوِ لِقذذال بُ  اتِ  طِ خَ ن َسذذة ِمذذَمذذلِ الاَ م  ِ لَ اَّ تَ يَذذلَ   َ ُجذذالرَّ  إ َّ  )دّلح، قذذال االاَّذذ
 .(1)( منَّ هَ جَ 

 :األسئ َلة
   المراغات التاليةد كمَ د 1 
  ............... ...............ل  همد ا  عند السَّ الُقرا  - 

ِا ِ االستِ  مُ اْ حُ  -ب   ...............د  سول ا القرآ   ا الرَّ  اتِ  رُ كْ  يَّ ذِ   ٍ يْ شَ  ِ  ه
ِا ِ ع مع االستِ مِ يد ال جيتَ وحِ التَّ  د  ص ُ 2   ة.بارَ ح هذه العِ . اضِّ بنِ  الدِّ  ه
ِاة تبذذور  ِاذذدا  ِمذذَّ اهذذم عائِذذا صذذحا َ  سذذول املنذذا قا الرَّ   عذذ ُ  د اصذذ َ 3   ماتٍ ن غذذ

 .ةٍ يمَ مِ ذَ 
 ؟ مهِ تِ قولَ قو  عن مَ ر املنا ِ ذَ اعتَ  بَ  - 

                                           
 .(6478) رقم  م صحيحَّ، رااه البخار  (1)
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 ؟ ة على إمياهنم َ يِّ ر تلك املقولة السَّ ما  ثَ  - 
  .سْ رَ ما دَ   ِ وْ م ضَ  ة حا َ   الاَّ ضائِ ن  َ ّلثا  مِ ذكر ثَ اُ  - 
 ح ذلك.ضِّ ؟ اَ  ةيمَ مِ ن النَّ مِ  دُّ مبقولة املنا قا. ه  بُذعَ  سول الرَّ  د إْبار عوف 4 
ذذذذِمذذذذذ  ٍ يْ َشذذذذئ  ِ ِِ هْ ن بسذذذذذتذَ ع  َمذذذذذمِ  َسذذذذ رت إىل جملذذذذذسٍ َضذذذذد حَ 5  ئ ِِ هْ تذَ ْسذذذذذن بَ كَمذذذذذ  ،ُرن الشَّ
 ثّل .مَ  جابِ  احل

ِمك عند ذلك -  لي .الدَّ ك  ِ تَ ما  إجا ذَ عِّ دَ ؟ مُ  ماذا بل
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 (1) شروني والع  رس الحاد  الد  

 .اآلية َّ ىق يف ىف يث ُّ  ما جاء في قول الل تعالى: :باب

 خل حل ُّ م العَّيمة عَ النذِّ باده  ِ   على عِ ضِّ  ق، املتمَ طا  االرا العَ د  ِ رِّ مَ سبحانَّ اتعاىل هو املتذَ  اتُ 

بوها نسِ بَ ا   َّ، مِ عَ على نِ  اتَ بشاراا ب على العباد     الواجِ  [.53]النح د  َّحم جم هل  مل
مات ن احملرَّ م الذ  هو مِ عَ النذِّ  رِ مْ ن كُ م إىل األسباب مِ عَ ب اهو ات سبحانَّ،  نضا ة النذِّ إىل املسبِّ 

 .دِ بْ يد العَ وحِ تَ ة لِ اَ املنقِ 
 [.50 ] ال د َّ مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ  قال تعاىلد -1
  َّ.  وقٌ ي ا نا اقُ لِ مَ عَ دد هذا  ِ قال جماهِ  -
  .دِ نْ ن عِ بد مِ رِ اقال ا ن عبا د بُ  -
 [.78]القاصد اآلبة  َّحم جم يل ىل مل خل ُّ د تعاىل اقولَّ -2

َْ بِ وه املااسِ وجُ   ِ ينِّ مِ  مٍ لْ قال قتادةد على عِ  .  ٌ هْ  ين لَّ  َ  ن اتِ مِ  مٍ لْ را د على عِ . اقال آ
ََ يتُ اتِ دد  ُ جماهِ  لِ اهذا معىن قو   .فٍ رَ َّ على 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 ىنة اغِ يَ عا ِ  ةمحَ رَ 
 ر اغري ذلكقْ   ا ذَ رَ مَ  ا را ضَ 

 حِ  ْ الرِّ  صولِ ة ا ُ جارَ التِّ ي  ِ مِ لْ عِ  بِ بَ سَ  ِ  ند عِ  مٍ لْ على عِ 

 رس:ر الد  ناص  ع  

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 .اتِ  رْيِ غَ لِ  مِ عَ ة النذِّ بَ سْ ن نِ مِ     حيذَر الطااِلبُ  - 
 .مِ عَ النذِّ  جتاهَ  دِ بْ العَ  بَ ااجِ  اِّ بذَ    بذُ  - 
 م.عَ النذِّ  رِ مْ على كُ  ة  لَ د  مثِ ورِ    بُ  - 
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 م.عَ الن    ر  ف  ن كُ ر م  ذَ أواًل: الحَ 
َّ إذا  نَّذذ -ور انميذذا  نُذذَّ  ِ قلبَذذ اتُ  ن  نذذارَ  َمذذإالا  -َّ انَّ عذذن َذذأ  اننسذذا  احالِذذسذذبح  اتُ َيذذِب 

 مَ عِ املذذنْ  يَ ِسذذَّ عليذذَّ، انَ  ِّذذرَ  ةَ َمذذعْ د نِ َحذذَّ، جَ  صذذا َ  رٍ ْقذذا ذَ   ٍ رَ ن  عذذد َمذذِمذذ ىن  اِغذذ ة  يَذذآتذذاه ات تعذذاىل عا ِ 
ِعم ة  د إىل األسذباب،  تذارَ نَ سذتذَ َّ اا  سذبحانَ ضِّذمَ املتذَ  بَ بِّ املسَ  ذ بذ ه دِّ َاذة  ِ عَمذل  لذَّ هذذه النِّ ا حَاذ منَّ
ِعم  نَّ تِ وَّ َّ اقذُ لِ وْ َّ احَ بِ سْ اكَ   هلا. ق  حِ تَ سْ َّ مُ َّ، ا ْرى ب

 جم يل ىل مل خل ُّ  اقولذَّد ﴾ ىق يف ىف يث﴿ل  لآلبتذا الاذرميتا ري السَّ اتمسِ 

 -اهذو ات  - عمالنِّ    ِ ضِّ املتمَ  بَ بِّ َّ املسَ سيانِ ن ا ن آدد برجع إىل نِ هذا القول مِ     َّ اِّ بذَ تذُ  َّحم
 م.عَ النذِّ  رِ مْ ن كُ ناد إىل األسباب. اذلك مِ ااالستِ 

 م:عَ الن    لة على ُكف ر  ثانياً: أمث  
(،  ا كقذذذول  عذذذذ   هذذذاد   ااجتِ دِّ   ِ ذذذْحذذذذجنَ  )الذذذب إذا جنذذذح م االمتحذذذا دقذذذول الطا  -

 (. را ع االشِّ يْ جوه البذَ وُ يت  ِ  َ عرِ مَ  بِ بَ سَ ل  ِ اَ رْ   ثذَ عْ مجَ  )اردجا التُّ 
(،  هذو سذبحانَّ  مث كذا اكذا اتِ   ِ ضْ ن  َ هذا مِ  )م إىل ات  يقولدعَ ي  النذِّ ضِ ب    بُ االواج
َّ لَ عَ الذ   ذَ  - بَ بَ ع السَّ نَ مَ هلم، الو َا  ات سبحانَّ لِ  ري األسبابِ سِ يْ تذَ  ِ  هِ بادِ   على عِ ضَّ مَ الذ  تذَ 

 م  اال  اآْرا .عِ ،  هو املني ٍ شَ  ِ  عْ مَ نذْ اال بذَ  ري،  ّل بُضرا أثِ ن التَّ مِ  -د بْ العَ 
 (. هلا ق  حِ تَ سْ  نا مُ  )ا  إذا حال  لَّ نعمةدقول  ع  النا  -

يذذَّ إلتِ بُ  اتِ  علذى ات، اإمنذا هذذو  ضذ ُ  ي ٍ َشذذلِ  ق  حِ سذتَ غذذري مُ  ريٌ َّ  ِقذ نَّذ بد    بعلذم العبذذدُ االواِجذ
 م إليَّ.عَ ب النذِّ ر ا   تُنسَ    ُبشاَ  قُّ حِ َّ تبارر اتعاىل هو املستَ ن بشا ، ار ُّ مَ 

 (. ينريب حيبُّ  ةد )مَ عْ   لَّ نِ لَ ا  إذا حاَ ول  ع  النا ق -
قا   ا    اِسذذاقذد باذو  القائِذ .(1)  غذري علذم ل علذى اتِ مس اتقذوُّ لذنَّ لِ  يذةٌ اهذذا القذول  بضذا  تِكِ 

ي ِطذذعْ بذُ  اتَ   ذذ  إ َّ  َّ عليذذَّ؛تِذذرامَ ات لذذَّ اكَ  ةِ يّل  علذذى ابَّذذلِذذلذذيس دَ  دٍ نيا ألَحذذالذذدُّ  إعطذذا َ  نا قذذا ؛ أل َّ مُ 
 .ّل   ة قد تاو  ا تِ عمَ النِّ    ا  العبدُ  بد    بعلمَ ب. االواجِ ن ال حيِ امَ  ن حيبا مَ نيا لِ الدُّ 

 م:عَ ب تجاه الن   ثالثاً: الواج  

                                           
ِا َ مِ  اتُ  ذكرَ  (1)  [.31]آل عمرا د  َّزئ رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ُّ ىلد ة م قولَّ تعااحملبَّ  ي
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 َّ العَّيمة، اذلك  ثّلثة  موردمِ عَ على نِ  مَ َّ املنعِ ر ر َّ جيب على العبد    بشاُ 
 .ن اتعم مِ مجيع النِّ  لبد اذلك  انقرار  أ َّ  القَ  -1
 نا  على ات هبا.سا د اذلك  الثَّ  اللِّ  -2
 ي.غّلهلا م املعاصِ د استِ ة ات سبحانَّ اعدَ عانة هبا على َاعَ حد اذلك  االستِ  اجلواِر  -3

 :األسئ َلة
 عم العَّيمة.  على عباده  النِّ  ق، ااملتمضِّ طا  االرا  العَ د رِّ املتمَ د ات سبحانَّ هو 1 
 ؟ معَ النذِّ  رُ مْ ب باو  كُ  - 

 ؟ دبْ العَ  يدِ وحِ م على تَ عَ النذِّ  رِ مْ ر كُ ما  ثَ  -ب
 س .رَ ح ذلك م ضو  ما دَ ضِّ ؟ اَ  ة ات لَّنيا ألحد دلي  على ابَّ ه  إعطا  الدُّ  - 
طَّذا  َ  العبارة الاَّذع ْطا د ضَ 2  َِ بذارَ ا َذ  العِ حيحة، ْا يح اخلطذأ  ذة، مذع توِضذة اخلا
  يهاد
 (. هاد   ااجتِ مث  دِّ  اتِ   ِ ضْ مَ لي  ِ ق  م عمَ وَّ قولد )تمَ  -1
 (. بوه املااسِ وجُ ي  ِ مِ لْ عِ راة لِ   هذه الثَّ مجعْ  قولد ) -2
 عمة.  لَّ نِ لَ ن حاَ مَ ( لِ  ينريب حيبا  قولَّد ) -3
 3 َُ  نها.َّيمة باو   ثّلثة  مور،  يِّ َّ العَ مِ عَ على نِ  اتِ  رُ اْ د 
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 (1) شروناني والع  رس الث  الد  

 .اآلية َّ ىق يف ىف يث ُّ  قول الل تعالى:ما جاء في  :بابتابع/ 

ة ّلثَ ثَ  ) إ َّ م بقولدى ات عليَّ اسلا ات صلا  ع رسولَ َّ مسِ اعن  يب هربرة رضي ات عنَّ  نَّ  -3
اا ،  أتى لَ ث إليهم مَ عَ م،  بذَ هُ يذَ لِ تَ بْ مى.  أراد ات    بذَ عْ ُ، ا َ رَ قذْ ص، ا َ رَ  ذْ ن  ين إسرائي د  َ مِ 
 الذ  ب عينِّ هَ ذْ ، ابَ نٌ سَ حَ  دٌ لْ ، اجِ نٌ سَ حَ   ٌ وْ ؟ قالد لَ  إليك با  حَ   ٍ يْ ََ  ،  قالد   ا صَ رَ  ذْ األَ 
نا ، قالد سَ دا  حَ لْ نا  اجِ سَ نا  حَ وْ لَ  يَ طِ عْ ره، ا ُ ذَ ب عنَّ قَ هَ ذَ ،  َ َُّ حَ سَ قالد  مَ  .َّ ِ  ا ُ ذرين النا د قَ قَ 

عشرا ، اقالد  ةي ناقَ طِ عْ  أُ  -إسحاق  كا ََ  -ر قَ ؟ قالد ان ذ   ا البذَ  إليك املال  حبا   أ ا 
ََ  ؟إليك  حبا   ٍ يْ ََ    ا  دُ،  قالرَ قذْ  ارر ات لك  يها. قالد  أتى األَ  ، نٌ سَ حَ  رٌ عْ قالد 

 سنا ،  قالد   ا را  حَ عْ ََ  يَ طِ عْ ب عنَّ، ا ُ هَ َّ،  ذَ حَ سَ  مَ  .َّا   ِ ذرين النا  الذ  قد قَ ينِّ ب عَ هَ ذْ ابَ 
ّل ، قالد  ارر ات لك  يها.  أتى ة حامِ رَ قَ ي  ذَ طِ عْ أُ إليك؟ قالد البقر،  ا ان  ،  َ  با  حَ  املالِ 

، ا َ  َّ النا  رَ اِ  ْ  ؛  أُ رِ اَ  َ  إّلَّ  اتُ  دَّ رُ إليك؟ قالد    بذَ  با  حَ   ٍ يْ ََ  األعمى،  قالد   ا 
دا ؛ االِ  َاة   يَ طِ عْ م،  أُ نَ إليك؟ قالد الغَ  با  حَ  املالِ  ه، قالد  أ ا رَ اَ ات إليَّ  َ  دَّ َّ،  رَ حَ سَ  مَ 
م، قالد نَ ن الغَ ر، اهلذا ااٍد مِ قَ ن البذَ  ، اهلذا ااٍد مِ ن ان ِ االد هذا،  اا  هلذا ااٍد مِ ذا  ج هَ  أنتَ 
 ، رِ مَ م سَ  ع  يب احلبالُ طَ ، قد انقَ اٌ ساِ   مِ جٌ .  قالد رَ َِّ تِ  َ يْ َّ اهَ تِ ورَ م صُ  صَ رَ ى األ ذْ َّ  تَ مث إنَّ 
، ن، ااملالَ احلسَ  دَ لْ ن، ااجلِ و  احلسَ ك،  سألك  الذ   عطار اللَّ   ات مث  ِ ّل اليود إالا  ّلغَ  ّل  َ 

قذرر بَ  صَ رَ  ذْ ن  َ اُ ك،  مل تَ  ُ رِ عْ رية.  قال لَّد كأين  َ ثِ  ،  قالد احلقوق كَ رِ مَ غ  َّ م سَ لَّ بذَ تذَ ريا   َ عِ  َ 
،  قالد إ   رٍ را  عن كا ِ   هذا املال كا ِ ثْ رِ ا اَ املال؟  قالد إمنَّ  اج َّ  عَِّ  ريا ،  أعطار اتُ قِ ا ،  َ النا 

ث  ما قال هلذا، َّ،  قال لَّ مِ تِ ورَ ُ م صُ إىل ما كن . قالد ا تى األقرَ  اتُ  رَ رَ يذَّ اَ  ا   َ كاذِ   كن َ 
ى م مَ عْ ى األَ إىل ما كن . ا تَ  ر اتُ ريَّ  ا   اَ عليَّ هذا،  قالد إ  كن  كاذِ  ث  ما ردَّ عليَّ مِ  دَّ ارَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 ّل .تِ ّل ْ م قد تاو  لِ عَ النذِّ   أ َّ   الطااِلبُ اِّ بذَ    بذُ  - 
 ة  ين إسرائي .اَّ ن قِ مِ  ةَ ََّ االعَ  ةَ رَ بذْ العِ  طَ بِ ستنْ    بَ  - 
 ااهلا.ة  ا  َ مَ عْ النذِّ  قا ِ بَ ة لِ بَ املوجِ  األسبابَ  ذكرَ    بَ  - 
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ّل اليود  ّلغَ  ،  ّل  َ رِ مَ م سَ    يب احلبالُ عَ طَ ي ، قد انقَ بِ ا اا ن سَ اِ سْ   مِ جُ َّ،  قالد رَ تِ ورَ صُ 
 ،  قالد كن   عمى رِ مَ غ هبا م سَ لَّ بذَ  تذَ  ر َاةٌ رَ اَ عليك  َ  ك.  سألك  الذ  ردَّ   ات مث  ِ إالا 
َِ  ذْ خُ  ،  َ رِ اَ إّلَّ  َ  اتُ  دَّ  رَ  َِ  ُْ دَ اَ   َ  ْ ما  . َّ تِ تُ ذْ َْ  َ   ٍ يْ شَ د  ِ وْ ،  وات ال  جهدر اليذَ  َ  ْ ما 
 .(1)(  ْرجاه كيْ بذَ ط على صاحِ خِ ات عنك، اسَ  يَ ضِ  قد رَ  ،ميتُ لِ تُ ك،  نمنا ا ذْ ك مالَ لد  مسِ  قا

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

  ِ دَ البَ  رِ هر م ظاهِ َّْ بَ  يا ٌ عراف. اهو  َ د دا  مَ صُ البَ  صرَ   ذْ 
 َّسِ  ْ رَ  رُ عْ ََ  طَ قَ ن سَ مَ  ُرَ  قذْ 
 َِّ ذرا  ألجلِ قْ تذَ سْ دااين مُ  اعَ يِت طَ الَ هوا خمرِ كَ  َّا   ِ ذراين النا قَ 
َْ رَ شْ ها عَ ضى على محلِ   اليت مَ اقة احلامِ النا  ة ُعشرا ناقَ   رٍ هُ ة  
 دلَ ذات اَ  دا  االِ 
 هاتاجَ  نِ وىلَّ تَ  ج نتَ 

  االدَ  اِ وىلَّ تَ  االد
 ةيشَ املعِ   سبابُ    يب احلبالعْ طَ انقَ 
  َّ  ُ صَّ وَ  تذَ  َّغ  ِ  تبلَّ 
را  عن  كا ِ     هذا املالَ ثْ رِ اَ 

 رٍ كا ِ 
َْ  ريٍ بِ َّ عن كَ ثَ رِ اَ  ريٍ بِ عن كَ  هذا املالَ   ُ ثْ رِ اَ   فِ رَ ر م الشَّ آ

 كيْ لَ عَ  قُّ َُ ال  َ  رَ دُ هْ ال  جَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :م  مَ ن األُ ى م  ضَ ن مَ مَ  حال   ر  ك  ن ذ  ة م  كمَ أواًل: الح  

ذذذدَ الذذذوارِ ص َاذذذالقَ  د اخلذذذب،  ذذذ  املقاذذذود منهذذذا جمذذذرَّ حيحة لذذذيس الاَّذذذ ةِ نَّ ة م القذذذرآ  الاذذذرأ االسُّ
 جع ُّ ب، قذال تعذاىلد االاَّذ رارِ احذة االسُّذن الرا ِمذ سَ مْ ب النذَّ اسِ ة مع ما تَ ََّ ة االعِ رَ بذْ د منها العِ قاَ بُ 

                                           
 لَّ.  ُ مْ االلَّ  (،7964)، امسلم  رقم (3464)لبخار   رقم رااه ا (1)
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 [.111]بوس د  َّ خف حف جف مغ جغ مع
 م هذا احلدبث. دَ رَ ما اَ  صِ اَ ن هذه القَ امِ 

 م:عَ الن   ه ب  بادَ ع   بار الل  ثانياً: اخت  
، ا عمذذذى(،  راد ات قذذذرا  ِمذذذ ُ  ةِ ّلثَذذذعذذذن ثَ  ات  لُ نذذذا رسذذذو َيبِ  ن  ذذذين إسذذذرائي  )  ذذذرص، ا قذذذُر

مذا  مبذذا عالِ  ؟، اإ  كذذا  اتُ  را را   د باُمذ بشذذاُ  - َّتَذمَ عْ م نِ علذذيهِ  إذا  لَّ  -هم سذبحانَّ    َيتذبَِ 
ِابد  َّلك خك حك جك مق ُّ نهم، قذذال تعذذاىلد سذذياو  ِمذذ اذذا ، لَ إلذذيهم مَ  .  أرسذذ َ [40]األحذذ

ة  يهذا. البَكذ ِ م، ادعذا هلذم عَ ن الذنذِّ و  ِمذهُ شذتذَ ن العاهذات  ذنذ  ات، ا عطذاهم مذا بَ ل مذا هبذم ِمذ أ ا
م على عَ   النذِّ مَّ م.  تَ نَ ن الغَ ى ااٍد مِ مَ ر، الألعْ قَ ن البذَ ُ ااٍد مِ رَ ن ان  ، الألقذْ ااٍد مِ  صِ رَ أل ذْ  اا  لِ 
 ىن.ة الغِ هَ ن جِ ة امِ حَّ الاِّ  ةِ هَ ن جِ ّلثة مِ هإلال  الثَّ 

 ها:قائ  بَ ل   بٌ بَ ها سَ رُ ك  ها، وشُ زوال  ل   بٌ بَ م سَ عَ الن    رُ ف  ثالثاً: كُ 
  َّ ُكذذذ  لم الذذذيت كذذانوا عليهذذذا،  سذذأَ هِ ورَ ُاذذرا   ِ وا َاذذتَ هم مُ بِ اذذا  َيتَذذذلَ ة مَ ّلثَذذذإىل هذذإلال  الثَّ    اتُ  رَسذذ

ََ دَ د منهم على حِ ااحِ   عليهم. اتِ  مِ عَ نِ را  هلم  ِ كِّ ذَ ن املال، مُ ي ا  مِ ة 
 اتِ  قَّ بذذا َحذذدِّ إلَ ه، امل بذُ ها إىل غذذريِ تِ بَ ْسذذنِ عليهمذذا  ِ  اتِ  ةَ َمذذعْ نِ  ُِ رَ ااألقْذذذ صِ رَ ن األ ْذذذِمذذ د كذذ   َحذ جَ  -
 سبحانَّ اتعاىل. ن اتِ خط مِ ا السَّ قا حَ  استَ  .(1) ما يهِ 

ضذذا الرِّ  قَّ حَ  يهذذا.  اسذذتَ  اتِ  قَّ ى َحذذها إىل ات، ا دَّ بَ َسذذعليذذَّ انَ  ة اتِ َمذذعْ نِ ف األعمذذى  ِ رَ ااعتَذذذ -
 ن ات سبحانَّ اتعاىل.مِ 

اى.  الواجِ على عبادِ  اتِ  مَ عَ نِ  إ َّ  َُ ذ أهنا منَّ احذدَ  افُ ب االعتِ ه كثرية ال  ََ ه عليهذا، رُ اْ ه ا
ذذذ بِ  ن ر ِمذذذذاالواجذذذذب  بضذذذا  احلذذذذذَ  [.7]إ ذذذراهيمد  َِّّ ُّ َّ ُّ عم ار تذذذذداد الذذذنِّ الشُّ
 م.عَ النذِّ  الُ ُِ مرا  تذَ الاُ اتعاىل،  بِ بارر م تَ املنعِ  ها إىل غريِ تِ بَ نسْ م  ِ عَ مرا  النذِّ كُ 

 :األسئ َلة
   قط.ة ليس املقاود منها اخلَب يحَ حِ ة الاَّ نَّ دة م القرآ  الارأ االسُّ اص الوارِ القَ د 1 
 ك.مسِ ص على نَ اَ َّ هذه القَ تكُ ر الذ  تَ ثَ نا  األَ يِّ بذَ ة مُ بارَ ح هذه العِ اَرَ  -

                                           
َْ  عٍ جائِ  اإَعادِ  كاةٍ ن َ  مِ  (1)  َّ ذلك.بَ اما  
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 اليةدد ما معىن الالمات التا 2 
 (. ع  يب احلبالطَ در، انقَ هَ  ، ال  جْ ناقة ُعشرا )
   ما بليدلِّ د م الباب. عَ لحدبث الوارِ ك لِ راستِ ن ّْلل دِ د مِ 3 
 ى.مَ عْ ااألَ  ُِ رَ قذْ ااألَ  صِ رَ  ذْ ك إىل األَ إرسال امللَ  - 

 تعاىل. اتِ  طَ خَ سَ  ُِ رَ ااألقذْ  صِ ر  ْ األَ  حقاقُ تِ اسْ  -ب
 ضا ات تعاىل.قاق األعمى رِ حْ استِ  - 
 لي .الدَّ ك  ِ ولَ ما  قَ عِّ دَ ؟ مُ  ااهلاد  َ دَ م اعَ عَ النذِّ  قا ِ   على  َ د كي  حنا ِ 4 
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 (1) شرونالث والع  رس الث  الد  

 اآلية َّ ىل مل يك ىك مك لك ُّ  قول الل تعالى: :باب

ه ال َربك لَّ. َّ احدَ تَ بادَ هم عِ مُ َِ َّ،  يلَ تِ يَّ  و ِ َّ ارُ  ِ رُّ اَ تَ  لَّ َ َ  يدٌ بِ عَ اَ  تِ  كٌ لْ هم مِ كلُّ   قُ اخللْ 
لَّ. اذلك  بادِ ة العِ بادَ رباا  م عِ ََ  تِ  م   َّ وهِ الاعبة( بُ  اعبد يبِّ النَّ  اتعبيد األمسا  لغري ات )كعبد

 ر. صغَ  رٌ رْ َِ 
د ة؛ ا   ال بُعبِّذَمذعْ علذى هذذه النذِّ  اتَ  رَ اُ ْشذيما     بَ لِ عذا  َسذدا  مُ لَ اَ  َّ اتُ قَ  َ إذا رَ  دِ بْ على العَ  إ َّ     
 الرمحن(. ات اعبد ه )كعبدحدَ ا   تِ َّ إالا امسَ 

 [.190]األعرافد اآلبة  َّام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ قال ات تعاىلد  -1
ِد - ؛ كعبد عمر، اعبد الاعبة، اتِ  لغريِ  عبَّدٍ مُ  اسمٍ  ك ِّ   مقوا على َرأِ د اتَّ (2)قال ا ن ح
 َّ ذلك، حاَا عبد املطلب.اما  َبَ 
 ،  أتامها إ ليس لَ ذَ محَ  دُ ذاها آدَ شا غَ ا تذَ ما د لَ اعن ا ن عبا  رضي ات عنَّ م اآلبة قال -

َْ بُ  قالد إين صاحِ  ن  ،  يخر  مِ بْ ين  َ رْ لَّ قذَ  نَّ لَ عَ يعاين  ا ألجْ طِ تُ ة لَ ن اجلنَّ اما مِ تُ جْ رَ اما الذ   
تا ، يِّ مَ   َ ر طيعاه،  خَ يا    بُ ياه عبد احلارث،  أ َ مسِّ  - هما َيوِّ  - نَّ لَ عَ األ ذْ  نَّ لَ عَ َّ، األ ذْ قَّ شُ يَ ك  ذَ نِ طْ  َ 

 ،  أتامها،  ذكر هلما لَ تا ، مث محَ يِّ مَ   َ رَ طيعاه،  خَ يا    بُ َّ،  أ َ لِ وْ قذَ   َ ثْ  ،  أتامها،  قال مِ لَ مث محَ 
رااه  َّام يل ىل مل يك ُّ  ياه عبد احلارث  ذلك قولَّ تعاىلدمَّ ،  سَ دِ لَ الوَ  با ما حَ هُ  أدركَ 

 .(3)ا ن  يب حال
َُ  يحٍ حِ صَ  دٍ نَ الَّ  سَ   َّ. تِ بادَ ن م عِ اُ َّ، امل بَ تِ م َاعَ  ركا َ عن قتادة قالد 

َْ   َّ ىك مك لك ُّ عن جماهد م قولَّد  يحٍ حِ صَ  دٍ نَ سَ الَّ  ِ  - ال باو    قا  مَ قالد  
                                           

 ر د هداف الدَّ  (1)
 ة.يَ مِ  م التَّساتِ  رْيِ غَ لِ  األاالدِ  يدِ عبِ تَ  مَ اْ حُ   الطااِلبُ اِّ بذَ    بذُ  - 
 .اتِ  رْيِ غَ لِ  األمسا ِ  يدِ عبِ هي عن تَ ة النَّ لَّ عِ  رَ بذكُ     - 
 .ن األمسا ِ د مِ على ما حيرُ  ة  لَ  ِ سْ  َ  دَ ورِ    بُ  - 

يبا هو عامل األندَ  (2) ِد القَر  .ه(456هر ، صاحب التَّاانِي ، توم سنة )االَّا  لس علي  ن  محد  ن سعيد  ن ح
 .(2/274)تمسري القرآ  العَّيم، ال ن كثري  (3)
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 ا.مِه يد اغريِ عِ اسَ  نِ عناه عن احلسَ إنسانا ، اذكر مَ 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
 ا  با وِ دا  سَ لَ اَ  صاحلا  

ذذذذذذذذذذذذ ا تعذذذذذذذذذذذذاىل ات عما
 بشركو 

اعَ تِ بادَ م عِ  رٍ رِ شْ مُ  ك ِّ   عن إَرارِ  اتُ  هَ َِّ نذَ تذَ   َّتِ َّ َا

 عالِ األاْ  رُ كَ   هود ذَ انب  إب
 َّسِ مْ نذَ داه لِ بِّ عَ ،  راد    بذَ يطا ِ لشَّ لِ  اسمٌ  ثاحلارِ 
 ن اتحانا  مِ اامتِ  ّل   ا تِ  تا  يِّ ر  مَ َْ 
مذذذذذذذذذذذذا ُحذذذذذذذذذذذذبا هُ كَ َر دْ  
 دِ لَ الوَ 

 َِّ تِ ّلمَ سَ  بُّ ما حُ عليهِ  بَ لَ غَ 

 ةِ بادَ ال م العِ  ةِ يَ مِ سْ  َاعاه م التَّ  َّتِ ا  م َاعَ َرك
 باذذذذذذذو  قا  الا  َذذذذذذذمَ 
 إنسانا  

 ةْا ا    باو  هبيمَ 

عنذذذذذذذاه عذذذذذذذن ذكذذذذذذذر مَ 
 نِ احلسَ 

 دن  ين آدَ ا . إمنا املشركو  مِ د احوا املراد  اآلبة غري آدَ    َّ 

 رس:ر الد  عناص  
 ب:ل  ط  المُ  د  ب  عَ ب   ة  يَ م  س  الت   مُ ك  أواًل: حُ 

ه  أجذا َ لذب املطَّ  دِ ْبذعَ  ِ ة يَ سذمِ مذوا م التَّ لَ ، ااْتذَ اتِ  رْيِ غَ لِ  دٍ بَّ عَ مُ  مٍ اسْ  لما  على َرأ ك ِّ العُ  عَ  مجَ 
 .(1)( لباملطَّ  ب،  نا ا ن عبدذِ ال كَ  يبُّ  نا النَّ  )ددالال   قولَّ تِ لما  اسْ  ع  العُ 
ن  ذاب (  هو مِ  لباملطَّ   نا ا ن عبد )دا ما قولَّ  ،لب عبد املطَّ ة يَ سمِ يح َرأ التَّ حِ االاَّ 

                                           
ََ    يبِّ النَّ  دا ب جَ لِ املطَّ  ، اعبد(2864)رااه البخار   رقم  (1) د دِ مذا قَذينَ َّ حِ ألنَّذ ؛بلِذاملطَّ  عبذد يَ ة( اإمنا مُسِّذبَ يْ كا  امسَّ )

َْ املطَّ  وه )عبدما دا  لَّ،  سَ بْ ا  عَ َّ النا بَ سِ ة حَ اَّ َّ إىل مَ  ِ   ر هبذا االسم.هَ تذَ لب( اا
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َّ تِ حا َ َصذ دَ ر  َحذَمذب  ا  َ لِذاملطَّ  ى عبذدمسَّذ َّ د  نَّذرِ لذب. امل بَذاملطَّ  ا  امسَّ عبددا لَّ جَ   أ َّ  انْبارِ 
  ذلك.

 ؟ مايما آتاهُ ف   ركاءَ ال له شُ عَ جَ حًا فَ ما صال  ن الذين آتاهُ ثانياً: مَ 
ذذا  لَ احذوا د آدَ قذال ا ذذن عبذا  رضذذي ات عنهمذاد مهذذا  - دا  لَذذمذا اَ هُ قذَ  َ مهذذا ارَ عا َ دُ  اتُ  ا  جذابَ ما

 رْيِ غَذداه لِ احلذارث(  عباذ يذاه )عبذد ذ  مسَّ  ؛يِّ املرِضذ َِّ ْجذعلذى الوَ  ةِ َمذعْ تلذك النذِّ  رِ اْ ُشذوما  ِ قُ لم بذَ   ا ،با وَ سَ 
َِ اَ ،  حَ اتِ   ة.بادَ ال م العِ  ةِ يَ مِ سْ م التَّ  رٌ رْ   منهما  ذلك 

َْ االرَّ  - َُ  ر العلما د   َّ ليَّ  كثَ ر اع   اآل د، آدَ  ةِ بَّ رِّ ن ذُ ركا  هم املشركو  مِ الذبن جعلوا لَّ 
 دَ آدَ  بذذَِّ ِِ نْ تذَ ا ، الِ ر ا ذذن عباذذثَذذ َ   ِ عْ َضذذحيح، لِ اهذذذا هذذو الاَّذذ. َّ نن من زن  رن ُّ  اهلذذذا قذذالد

 ه.اغريِ  نِ ذلك عن احلسَ  رَ اذُكِ  .(1) كا     باا  رِ رْ ن الشِّ َّ مِ جِ اْ ا َ 
 رَ اُ ْشذَّ    بَ ْيذلَ َّ،  عَ بنِذصاحلا  م دِ  امتاد ذلك    باو َ  ،َّنِ دَ دا  صاحلا  م  َ لَ اَ  َّ اتُ قَ  َ ن رَ مَ  إ َّ 

ذذذذلذذذك ِمذذذ ة؛ أل َّ يَ سذذذمِ م التَّ  اتِ  ه لغذذذريِ دَ لَذذذاَ  دَ بِّذذذعَ بذُ  ا الا َّ، علذذذى إنعاِمذذذ اتَ  ر املنذذذام غَ األْصذذذ رِ رْ ن الشِّ
 ب.الواجِ  يدِ وحِ التَّ  امالِ لِ 

 :األسئ َلة
 اليةدغات التا راد امأل المَ 1 
  ............... ...............ةد يَ سمِ تعاىل م التَّ  اتِ  رْيِ غَ لِ  األاالدِ  يدِ بِ عْ ام تذَ حُ  - 

  ............... ...............ن  مسا د احلارث اسم مِ  عبد -ب
َُ  َّىل مل يك ُّ  -    ...............، اليس م  ...............ركا  م املرادد 
 لب(.املطَّ  ب،  نا ا ن عبدذِ ال كَ  يبُّ  نا النَّ د )د قال 2 
 لب.املطَّ  ة  عبديَ سمِ التَّ  مَ اْ ذكر حَ اُ  - 

 لب(.املطَّ  د ) نا ا ن عبدقولَّ   علِّ  -ب
                                           

ا، اال مِهذذذ االدِ ن املشذذذركو  ِمذذذ د   َّام يل ىل مل يك ُّ د د ذلذذذك مذذذا قالذذذَّ ا ذذذن القذذذيم م قولذذذَّ تعذذذاىلبِّذذذإلَ ا بذُ اماذذذ (1)
 دٌ لَذلامذا اَ  يشَ عِذمذا    بَ تُ بْ بَ    حَ   أتامهذا إ لذيس  قذالد إدٌ لَذهلمذا اَ  يشُ عِذا  ال بَ د احذوا آدَ    َّ  ي َ ا قِ   إىل غري ذلك ما مَ تذَ لْ بذُ 

، ال ذذن " اراضذذة احملبِّذذ  عذذد ذلذذك. انتهذذى. " رَ رِ ْشذذيُ ن لِ ُاذذداه،  لذذم بَ بذذاه اَهذذتَ اجْ  اتَ  ّل،  ذذن َّ َعذذمَ احلذذارث،  ذَ  ياه عبذذدما  َسذذ
 .(282 ص)القيم 
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 َّ نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ د قال ات تعاىلد 3 
 ؟ علي حيح م تمسري هذه اآلبة مع التَّ    الاَّ ما الرَّ  -
 داتِ  رْيِ غَ لِ  يدٌ بِ عْ اليت  يها تذَ  مسا ِ حول األ ة  رَ ع دائِ د ضَ 4 
 (. سولالرَّ  عبد -الارأ  عبد -الاعبة  عبد -احلسا  عبد -الرمحن  عبد )
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 (1) شرونابع والع  رس الر  الد  

 اآلية َّ زئ رئ ّٰ ُّ  قول الل تعالى: :باب

 صَ قْ ال نذَ  ةٍ لَ كامِ   ماتٍ اِ ة لِ نَ مِّ ضَ تَ ألهنا مُ  ؛نِ م احُلسْ  ةَ   الغابَ غَ َّ اتعاىل  مسا  قد  لَ سبحانَ  تِ 
ا ما ماتَّ الُعلى.   أمسائَّ احلسىن اصِ  إىل اتِ   َ سَّ وَ تذَ م    بذَ ي على املسلِ غِ بَ نْ .  يذَ جوهِ ن الوُ مِ  ٍَّ جْ وَ  يها  ِ 

َِ وسُّ التَّ   يد.وحِ ناٍف للتَّ مُ  رٌ رْ   إىل ات  األموات ااألاثا   هو 
 زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ قال تعاىلد  -1

 .[180]األعرافد  َّ مت
 . كو َ شِر د بُ ﴾ نب مب زب ﴿ر ا ن  يب حال عن ا ن عبا  رضي ات عنهما ذكَ  -

 بِ. ِِ ن العَ ى مِ ِا ن انلَّ، االعُ ت مِ وا الّلا اعنَّد مَسا 
 نها.لو   يها ما ليس مِ ِْ دْ د بُ (2)اعن األعمش

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 نِ م احُلسْ  ةَ الغابَ   غَ لَ اليت  ذَ  األمسا  احلسىن
 واضُ رِ وا ا عَ كُ اتُر  اارُ ذَ 

بُذذذذذذذدْلو   يهذذذذذذذا مذذذذذذذا 
 نهاليس مِ 

َّ َّ رسذولُ َّ  ِذما َّ اما مل بَسذَّ نمسَ ات ما مل ُبسما  ِ  دْلو  م  مسا ِ بُ 
. 

 رس:ر الد  ناص  عَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

َ بذَ    بذُ  -   َّ.َّ اصماتِ  أمسائِ  إىل اتِ   ِ وسُّ ة التَّ يَّ اعِ شرُ مَ   الطااِلبُ اِّ
 َّ.يق  ّللِ لِ سبحانَّ اتعاىل  مسا  حسىن تَ  تِ    َّ   َ بِ ثْ    بذُ  - 
 .َِّ ماتِ اصِ  اتِ  م  مسا ِ  معىن انحلادِ  حَ ضِّ وَ    بذُ  - 

 .(هذ147)مات سنة  ،عا  رِ َّا  اَ كا  حا ِ   ،امسَّ سليما   ن مهرا  الاوم دعمشاأل (2)
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 ه:سبحانَ  الل   عاء  دُ  جوبُ أواًل: وُ 
 هم  قرا  اتاجو   َّنئ مئ زئ رئ ُّّٰ ه  أ  بدعوه  قالد َّ عبادَ سبحانَ  ر اتُ  مَ 

ََ عجِ إليَّ. اهو غين كرأ جميب قدبر، ال بُ  ِانتَّ ال تذَ م األر  اال م السَّ   ٌ يْ ِه  اال  د،مَ نذْ ما ، ْ
ِْ   الدُّ رَ يذْ طا ،  علينا    ندعوه سبحانَّ خبَ العَ ص  ِ قُ نذْ تذَ   ة.رَ نيا ااآل

 :ه  فات  وص   الل   أسماء  ل ب  وس  ة الت  ي  شروع  ثانياً: مَ 
 ن  سباب انجا ة.عا ،    إ  ذلك مِ عند الدُّ  (1) َّماتِ اصِ  اتِ     أمسا ِ وسُّ ُ التَّ ُبشرَ 
ات  ك  ن َ ك  أنَّ هم إين  سألُ اللَّ  )داألمسا د ما ارد م احلدبث عنَّ    ِ وسُّ دلي  التَّ  -
 .(2) ( د امل بولد امل بان لَّ كموا   حدمد الذ  مل بلِ د، الاَّ د األحَ الواحِ 
ك تِ محَ رَ ود  ِ يُّ با قذَ  يُّ با حَ  ) قالدم   ا غَ  م  َّ هَ إذا  صا َ  ماتد كا  الاِّ    ِ وسُّ دلي  التَّ  -
 .(3) ( يثغِ  ستَ 

  َ َْ ن  حااها دَ دا  مَ  ااحِ ا امسا  مائة إالا عِ سْ اتِ  ة  عَ سْ تِ  تِ  إ َّ "درح حديثثالثاً: شَ 
 .(4)"ةاجلنَّ 

 ة.َّ بدْ  اجلنَّ األمسا   ننَّ ن  حاى هذه مَ  (5) اتسعا امسا   تسعة   تِ    َّ   اا 
 امعىن  حااهاد

1-  ََ  َّا .مْ ة هبا لَ انحا

                                           
   كذ ُّ وسَّذخرة م الغذار،  تَ   علذيهم الاَّذَقذبذَ الذذبن انطَ الثَّّلثَذة على ذلك حدبث  احلة، دلَّ  األعمال الاا   ُ وسُّ ُ التَّ ُبشرَ ( 1)

 .(7743)، امسلم  رقم (3465)   رقم عنهم. رااه البخار  اتُ   َ َّ،  مرَّ لِ مَ ااحل عَ د منهم  ِ ااحِ 

 .(4/228)، ا محد (1301)رااه النسائي  رقم ( 2)

 .(1/509)رااه احلاكم ( 3)

 .(2677)، امسلم  رقم (2736)رااه البخار   رقم ( 4)

ر دُ ْبذإين عَ مَّ هذاللَّ  د قذال  ٌ َِ اال َحذ م  هَ  طا  حدا  قَ  ما  صابَ  )د هذه األمسا  لقولَّ َّ إالا َّ ليس لَّ سبحانَ ليس معناه  نَّ ( 5)
 ذذَّ  يذذ َ هذذو لذذَّ مَسَّ  اسذذمٍ   سذذألك  اذذ ِّ  ،رضذذاؤُ قَ  مَّ  لٌ دْ َعذذ ،كَ ُمذذاْ حُ  مَّ  مذذا ٍ  ،ردِ يَذذيت  ِ يَ ناِصذذ ،كتِذذمَ ر اا ذذن  َ عبذذدِ  اا ذذنُ 
 يذعَ  ِ رَ  القذرآ َ   َ عنذدر    جتَعذ بِ ْيذالغَ  مِ ْلذَّ م عِ  ِذ رتَ ثَ أْ  ا استَ  ،كتا ِ َّ م كِ تَ لْ  ا  نَِ  ،كن ْلقِ َّ  حدا  مِ متَ  ا علَّ  ،كنمسَ 
(. رااه  محذذذذذد  جذذذذا  رَ َّ  ذَ اانَذذذذذَّ مَ لَذذذذدَ َّ ا  َ نَذذذذذِْ َّ احُ مهَّذذذذ اتُ  بَ   ذَهذذذذذي إالا مهِّذذذذ هذذذذذابَ اذَ  ،ينُحذذذذ ّل َ   اَجذذذذذرِ دْ َصذذذذ ورَ انُذذذذذ ،لذذذذيبقَ 
(1/452). 
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 .عىن  ها مَ مُ هْ  ذَ  -2
 ها دجْ مبقتضاها. الذلك اَ  تِ  دُ بُّ عَ التذَّ  -3
تار خْ ،  تَ كَ طلو ِ إىل مَ  ة  يلَ سِ ها اَ اذلك  أ  جتعلَ  َّ نئ مئ ُّ هبا لقولَّد  و اتَ عُ دْ تَ     - 
 اتِ  إلال(، اعند سُ  ر ّلمِ ور اغْ مُ با غَ  )ة تقولدرَ املغمِ  إلالِ د سُ نك،  عِ ملطلو ِ  بَ املناسِ  االسمَ 
َْ  )ما  تقولدالشِّ   اهاذا. ين (،مِ با َام ا
يم لِ ميع االعَ ّل   مسا  ات )السَّ يَّ هذه األمسا ،  مثَ ضِ تَ قْ ما تذَ ك لِ تِ بادَ م عِ   َ رَّ عَ    تتذَ  -ب
 ما   إالا بمعَ  نات،  ّل بقول املر   ااَ م احلركات االسَّ  تِ  ة  بَ راقذَ مُ  بَ لْ القَ  يب( بنبغي    متألَ قِ االرَّ 
ُْ برا   أ  باو  مثنا  لِ دِ ،  نذا كا  كذلك، كا  جَ ي اتَ بُرضِ   ة.اجلنَّ  ولِ د

 :الل   في أسماء   رابعاً: اإللحادُ 
، مِ ا جيِ هبا عما   ُ يْ مَ ذهو المعىن انحلاد م  مسا  اتد   نهادب  يها، اهو  نوُا

ى ن انلَّ، االُعِا ت مِ وا الّلا   املشركو ، حيث مَسا عَ مْ كما بذَ   اتِ   أمسا ِ  األصنادِ  ةُ يَ مِ سْ تَ  -1
ِبِ.مِ   ن الع

 اارى لَّ   ا .ة النَّ يَ مِ سْ َّ، كتَ يق  ّللِ لِ سبحانَّ اتعاىل مبا ال بَ  ة اتُ يَّ مِ سْ تَ  -2
3-  ََ  .مات  ا األحاادِ ن الاِّ   عليَّ مِ لَّ ن األمسا ،  ا ما دَ مِ   ٍ يْ إناار 

 ه:فات  وص   الل   في أسماء   دَ حَ ل  ن أَ مَ ديد ل  الش   يدُ ع  خامساً: الوَ 
ة هَ جْ الذبن مييلو  هبذه األمسا  اجلليلة إىل غري الوِ  ةِ لَ عن جمادَ  سبحانَّ  انعرا ِ  ر اتُ  مَ 
 .َّ مت زت رت يب ُّ  دَُ ادِ م الرا هُ ِا َ و  جَ قَ لْ يذَ  سبحانَّ  هنم سَ ليمة، ا َْب السَّ 

عوه دْ ماتَّ الُعلى، ابَ  أمسائَّ احلسىن اصِ  ف على اتِ رَّ عَ العبد املسلم    بتذَ  ب علىالواجِ  إ َّ 
 َّ.ماتِ اصِ  اتِ  ّلل م  مسا ِ االضَّ   ه  انحلادِ  بقِ رِ ََ  لورِ ن سُ ر مِ حيذَ    إليَّ هبا، ا  وسَّ تَ ابذَ 

 :األسئ َلة
 َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ قال تعاىلد  د1 
 ح ذلك.، اضِّ نِ حلسْ م ا ةَ غ  الغابَ  مسا  ات تعاىل قد  لَ  -
 َّ.ماتِ اصِ  َِّ أمسائِ    ِ وسُّ التَّ  عا ِ الدُّ  ةِ ن  سباب إجا َ د مِ 2 
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 منهما. على ك    ةِ نَّ ن السُّ يّل  مِ لِ ذكر دَ اُ  -
 (. ةَ اجلنَّ   َ َْ ن  حااها دَ ا امسا  مَ اتسعِ  ة  عَ سْ تِ  تِ  إ َّ  )دد قال 3 
 رها.اذكُ  عاٍ ،مَ  ةِ ّلثَ ( على ثَ  ن  حااهامَ  )م  معىن قولَّداَتَ  -
 َّ مت ىبنب مب زب رب يئ ُّ  قال تعاىلدد 4 
 ات. م  مسا ِ   معىن انحلادِ  اِّ  - 

 على ذلك. ْاِ عَ وْ ر نذَ ذكُ اُ  -ب
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 (1)شرونس والع  الخام  رس الد  
 على الل   المُ قال: الس  ال يُ  :باب

ب جِ  يَ  اتِ  يمِ َِّ عْ تذَ  اةِ نا مُ لِ  دِ بْ العَ  يدَ وحِ ص تَ قِ نْ ات اليت تذُ يا ن املنهِ ( مِ  ّلد على اتِ السَّ  قول )
 ر منَّ.احلذَ 

ى ات عليَّ صلَّ  يبِّ ا مع النَّ ا إذا كنا نا حيح عن ا ن مسعود رضي ات عنَّ قالد كُ م الاَّ  -1
ى ات عليَّ صلَّ  يبُّ ّل ،  قال النَّ ّلد على  ُ ، السَّ هِ بادِ ن عِ مِ  ّلد على اتِ قلناد السَّ  ّلةِ م م الاَّ اسلَّ 
 .(2) ( ّلدهو السَّ  اتَ  ّلد على ات،  ن َّ لوا السَّ و قُ ال تذَ  )مداسلَّ 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  
 يوبِ االعُ  صِ قائِ ن النَّ  مِ املِ السا  ّلدالسَّ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :ةرَ يا واآلخ  ن  في الد   اإلسالم   أهل   ةُ ي  ح  تَ  المُ الس  أواًل: 
ألهنا  ها؛راا  ن شائِ (، اقد  ُمِ  ّلد عليام ارمحة ات ا ركاتَّالسَّ  نيا )م الدُّ  انسّلدِ  ة  ه ِ َيَّ 

 ىي مي ُّ ة، قال تعاىلد اجلنَّ  َّ أله ِ جّللُ   َّ جَ  بِّ ة الرَّ هم. اهي َيَّ  ينَ  ةِ بَّ ة ااحملَ مَ لْ األُ  ن  سبابِ مِ 

 [.58]بسد  َّ ٰر ٰذ يي
 م عليَّ.لَّ سَ لمُ لِ  رارِ ن الشُّ ة مِ ّلمَ السَّ  بِ لَ طَ  ِ  اتِ  عا ُ عناهد دُ ة مَ يَّ حِ قى عند التَّ لْ مُ ذّلد الاالسَّ 

 ه:بحانَ سُ  الل   ن أسماء  الم م  ثانياً: الس  
 َّمث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبُّ  احلسىن، قال تعاىلد اتِ  ن  مسا ِ ّلد مِ السَّ 

                                           
 ر د هداف الدَّ  (1)

 ّلد.معىن السَّ ر الطااِلُب سِّ مَ    بذُ  - 
َ بذَ    بذُ  -   (. ّلد على اتِ السَّ  ) قولدمَ اْ حُ  اِّ
 َّ.تِ مَ ََّ َّ اعَ  ّللِ  يقُ لِ ا ال بَ عما  هِ يدِ امتجِ  بَّ اتِ نِِ على تَ  ثَّ    حيُ  - 

 .(403)، امسلم  رقم (835)رااه البخار   رقم ( 2)
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 [.23]احلشرد 
 نذ   مَّ ُهذاللَّ  )ّلثذا ، اقذالدر ثَ مَ غْ ة اسذتذَ املاتو َذ ّلةِ ن الاَّذرف ِمذَّ كذا  إذا انَاذ نَّذ   عنَّ اثبَ 

 .(1) ( اانكرادِ  ك  با ذا اجلّللِ باَر ّلد تَ نك السَّ ّلد امِ السَّ 

 (. على الل   المُ الس   ):ل  و  عن ق َ  يُ ه  ثالثاً: الن   
ّلد السَّذ )ة بقولذو دّلد م الاَّذهُّ َشذم التَّ   علذيهِ رَ    بُذمْ   َ بْ  هنم كانوا قذَ   ا ن مسعود َيِب 
ة ( م راابَ  ا ّل  ّل   ر قولَّ )سِّ مَ (، اهذا بذُ  ئي اايبب  امِ على جِ  ّلده، السَّ بادِ ن عِ مِ  على اتِ 
 (. ّلدهو السَّ  اتَ   ن َّ  على اتِ  ّلدُ قولوا السَّ ال تَ  ) قولَّد م هاهُ  نَ  -الباب 

 (. الم على الل  الس   ) عن قول:ي  ه  ن الن   ة م  مَ ك  عاً: الح  راب  
 دَّ ن هنيِ ة مِ ، ااحلامَ دِ بْ العَ  يدِ حِ وْ تذَ ة لِ اَ ات املنقِ يا املنهِ ن ( مِ  ّلد على اتالسَّ  )دلَ وْ قذَ  إ َّ 
( ّلد علذذذى اتِ )السَّذذاملقولذذة . اهذذذه بٍ ْيذذاعَ  صٍ ْقذذنذَ   ِّ ن ُكذذَّ ِمذذَّ سذذامل م ذاتِذذسذذبحانَ  اتَ    َّ  -

 عنَّ. ه اتُ َِّ اا  بُذنذَ قْ م نذَ وهِ تُ 
. رارِ ن الشُّذذة ِمذذّلمَ َّ السَّذذألونَ ْسذذاجو  إليذذَّ بَ را  اتذذَقذذبذذاد  ذُ ،  العِ هِ ريِْ غَذذم لِ سذذلِّ َّ مُ سذذبحانَ  اتَ    َّ  -

 .دٍ ال حيتا  إىل  حَ  ين  سبحانَّ  هو غَ  ا اتُ  ما 
قذذالد بُ  الا َّ  يِمذَِّ عْ ن تذَ َّ، اِمذذيذذق  ِذلِ مذا ال بَ  بهذذَّ عذن كذذ ِّ نِِ َّ اتَ سذبحانَ  يم اتِ َِّذذعْ د تذَ ْبذعلذى العَ  إ َّ 
 ن ذلك.ر مِ ب احلذَ ّلد على ات(  الواجِ )السَّ 

 :األسئ َلة
ََ اُ لُّ دُ  ال  َ  )دقال  د1   .(2) ( امنَ يذْ ّلد  ذَ م،   شوا السَّ تُ بْ موه َا ذَ علتُ إذا  َ   ٍ يْ م على 
 ؟ ّلدالسَّ   ن شا ِ  رِ مْ ن األَ ة مِ ما احلامَ  -
 ّلد(.ن  مسا  ات احلسىن )السَّ د مِ 2 
َْ ن الاِ ليّل  مِ هات دَ  -  ّلد.ريا  إىل اسم السَّ شِ ة بُ نَّ ن السُّ ر مِ تاب اآ
 اليةدراغات التا المَ د امأل 3 

                                           
 .(592)رااه مسلم  رقم ( 1)
 .(54)رااه مسلم  رقم ( 2)
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   ...............عناهد تعاىل، امَ  اتِ  ن  مسا ِ ّلد مِ السَّ  -1
   ...............عناهد مَ  ،ةيَّ حِ ى عند التَّ قَ ّلد امللْ السَّ  -2
 (. ّلدهو السَّ  اتَ   ن َّ  ّلد على ات،قولوا السَّ ال تَ  )دد قال 4 
 (. د على اتِ ّلالسَّ  ) عن قولديِ هْ ن النذَّ ة مِ مَ  احلاْ اِّ  ذَ  -
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 (1) شرونادس والع  رس الس  الد  
 ( تَ ئ  ر لي إن ش  ف  اغ   م  هُ الل   )قول: :باب

َّ نا م اجتِ  على املسلِ  يم ات،عَِّ نا اة تَ مُ لِ  يدِ وحِ لتَّ ة لِ اَ ات املنقِ يا ن املنهِ عا  مِ ثنا  م الدُّ االستِ 
 ر منَّ.ااحلذَ 

ال  )م قالدى ات عليَّ اسلَّ ات صلَّ  رسولَ  حيح عن  يب هربرة رضي ات عنَّ،   َّ م الاَّ  -1
َِ هم اغمِ مد اللَّ كُ دُ    حَ قُ بذَ  َِ هم ارمحَْ  ، اللَّ  ْ ر ّل إ    هَ رِ اْ ال مُ  اتَ  ة،  ن َّ املسألَ  دَ ِِ عْ يذَ  ، لِ  ْ ين إ  
 .(2) ( لَّ

ََ مُ عاظَ تَ ال بذَ  اتَ  ة،  ن َّ بَ غْ عَّم الرَّ يُ الْ  )مداملسلِ   .(3) (  عطاه  ٌ يْ َّ 

 فردات:المُ ي عان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

ََ ِِ جيَ لِ  ةد املسألَ ِِ عْ يذَ لِ   ةن انجا َ قَّ يذَ تذَ َّ ابذَ بِ لَ د م 
  ٍ يْ ََ   ِ عْ عا  اال غريه إىل  ِ ه دُ رُّ طُ ضْ ال بَ  لَّ هَ ال ُمارِ 
ََ بُلِ  ةبَ غْ م الرَّ لُيعَِّ   ةٍ يمَ َِّ عَ  ةٍ بَ غْ رَ  ِ  َِّ تِ حاجَ  بِ لَ حا م 
ذذذذذذذذُمذذذذذذذذعاظَ تَ ال بذَ  ََ   ٌ يْ َّ 

  عطاه
 ر عليَّسُ عْ  اال بذَ ُب اْ ال بَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ة.يئَ ش  المَ ب   عاء  الد   يق  ل  ع  هي عن ت َ الن  أواًل: 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 عا .نا  م الدُّ ثْ تِ معىن االسْ   الطااِلبُ اِّ بذَ    بذُ  - 
 عا .ثنا  م الدُّ تِ عن االسْ  يِ هْ م النذَّ  ةَ لَّ العِ  دَ    حيدِّ  - 
 عا .الدُّ  راطَ َُ   الطااِلبُ ِمَ وْ تذَ سْ    بَ  - 

 .(7477، 6339)رااه البخار   رقم ( 2)
 .(3679)رااه مسلم  رقم ( 3)
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ََ  دُ بْ د العَ ر  أ  حيِِ ة، ا مَ ي َ  املشِ  عا ِ الدُّ  يقِ لِ عْ عن تذَ  هنى  ة م لَّ ة. االعِ ن انجا َ وقِ َّ ابُ بِ لَ م 
 ما بليدة ي َ على املشِ  ن اتِ مِ  بِ لَ الطَ  يقِ لِ عْ عن تذَ  يِ هْ النذَّ 

 بد.رِ ملا بُ  الٌ عا    هو  ذَ ؛ لَّ هَ رِ اْ َّ ال مُ ، اهو سبحانَ هٌ رِ لَّ ُماْ  اتَ   أ َّ  رُ عا  ُبشعِ يق الدُّ علِ تَ  -1
 . ٌ يْ ََ  َُّ مُ عاظَ تَ َّ الذ  ال بذَ ، اهو سبحانَ على اتِ  يمٌ َِّ عَ  رٌ مْ هذا  َ   أ َّ  رُ عِ شْ َّ بُ  نَّ  -2
 يِنُّ َّ الغَ   دا ، اهو سبحانَ  ىن لَّ عن اتِ ال غِ  دُ بْ االعَ  ،عن اتِ  دِ بْ العَ  غنا ِ تِ اسْ  ِ  رُ عِ شْ    بُ  -3
 .يدُ احلمِ 

 ة.يئَ ش  المَ ب   عاء  يق الد  ل  ع  ة على ت َ لَ ثانياً: أمث  
ذذهذم اهذدِ ة، كقذول )اللَّ ي َ املِشذذ ِ  عا ِ يذق الذدُّ لِ عْ تذَ  ا ِ ة  عذذ  الناذنَ دار علذى  لِسذبَذ َِ  ا  ،( َ  ْ ين إ  
 د.بْ يد العَ وحِ تَ ة لِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ ذلك مِ   إ  َ  ( ... اك ُّ نالسَ بن حَ وا ِ لَّ م مَ هم اجعَ )اللَّ 

ن  ذذاب ن  ذذاب اخلذب ال ِمذذ هذذذا ِمذ .(1) إ  َذذا  ات( ورٌ ُهذََ  رب د )ال  ذذأ َ لَمذلِ  ا قولذذَّ  ماذ
  يَّ. دِ ن اجلِْ مِ  دَّ  ُ  ال عا َ الدُّ   َّ عا ؛ إذ إالدُّ 

 َّ.بحانَ سُ  يم اتِ َِّ عْ ذلك تذَ  منا اةِ ة، لِ ي َ املشِ ه  ِ عا َ دُ  قَ لِّ عَ  بذُ  الا  دِ بْ على العَ  بَ الواجِ  إ َّ 

 :األسئ َلة
ذذاغِمذذ هذذمَّ م اللَّ كُ    حذذدُ ُقذذال بذَ  )دقذذال  د1  َِ ذذ ، اللَّ  ْ ر ّل إ   َِ د ِِ ْعذذيذَ  ، لِ  ْ هذذم ارمحذذين إ  
 (. لَّ هَ رِ اْ ال مُ  اتَ  ة  ن َّ املسألَ 
 (. لَّ هَ رِ ة، ال ُماْ د املسألَ ِِ عْ يذَ لِ  اليةد )ما معىن املمردات التا  - 

 ة.ي َ املشِ  ِ  عا ِ الدُّ  يقِ لِ عْ عن تذَ  هيِّ ة النَّ لَّ ح عِ اضِّ  -ب
أ  ال  َذ )رب دلمَ لِ  عا ، اقولَّ ثنا  م الدُّ تِ عن االسْ   يبِّ ع  ا هني النَّ د كي  جتمَ 2 

 (؟ هور إ  َا  اتِ ََ 
 

                                           
 .(5656)رااه البخار   رقم ( 1)
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 (1) شرونابع والع  رس الس  الد  
 ( يت  مَ ي وأَ د  ب  عَ  )ال يقول: :باب

لَّ، قال تعاىلد  يدٌ بِ م،  هم عَ إلاهنِ شُ ر لِ  ِّ م املدَ ف  يهِ رِّ اَ ا، املتَ عِ اخللق  مجَ  َّ ربُّ حانَ سب اتُ 
ن ( مِ يِت مَ   ا َ دِ بْ اقول )عَ  [.92]مرأد  َّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّ 

لى عَ  ذَ  يدِ وحِ التَّ  جلنابِ  ةِ ابَ امِح  بِّ الرَّ  قادِ  ا  مع مَ دُّ أَ ماهلا تَ عْ استِ  رُ رْ غي تذَ بَ نْ عنها االيت بذَ  يِّ األلما  املنهِ 
 ن ذلك.ر مِ ذَ م احلَ املسلِ 

ال  )م قالدى ات عليَّ اسلَّ ات صلَّ  رسولَ  حيح عن  يب هربرة رضي ات عنَّ،   َّ م الاَّ  -1
يت، مَ   ا َ دِ بْ  د عَ قُ وال ، اال بذَ   امَ دِ يِّ  د سَ قُ يذَ لْ ك، اَ  َّ ى  رَ ضِّ ، اَ كَ  َّ م رَ عِ َْ مد  َ كُ دُ    حَ قُ ضب
 .(2) ( يّلمِ تال، اغُ ا َ  تا َ  د  َ قُ يذَ لْ اَ 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

 هِ دِ ن َ  بَ على مَ  يسُ ئِ د هناد الرَّ يِّ السَّ املراد  ِ   دِ يِّ   سَ قُ يذَ لْ اَ 
 كاملراد هناد املالِ  ال وْ مَ 

 عادَ َّ الطَّ لْ نااِ  كَ  َّ م رَ  َعِ 
 ضو ِ الوَ َّ  ِ تِ ائْ  ك َّ رَ  ئْ ضِّ اَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ة:ي  بوب  الر   قام  ب مع مَ الواج   ب  ة لألدَ يَ ناف  المُ  هي عن األلفاظ  الن  أواًل: 
؛ هدلسيِّدِ ه، كقول اململور ريْ غَ  ننسا ٍ  إنسا ٍ   ِ بَ ن قِ ة مِ يَّ  و ِ الرُّ   ِ مْ لَ  عن إَّلقِ  هنى   َريبِّ

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 .مع اتِ  بٍ دَ  َ  ةُ اليت  يها إسا َ  ن األلما ِ مِ     حيذَر الطااِلب - 
 (.يِت مَ   ا َ دِ بْ )عَ  لِ وْ قذَ  مَ اْ حُ  اِّ بذَ    بذُ  - 
  يها. ذارَ اَ اليت ال  إىل األلما ِ  دَ َِ رْ    بذُ  - 

 .(2249)، امسلم  رقم (2552)رااه البخار   رقم ( 2)



91 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

غريه،   على إنسا ٍ  ن إنسا ٍ ة مِ بَّ بودِ العُ   ِ مْ  ا إَّلق لَ  ف،رِّ اَ ك املتَ املالِ  بُّ هو الرَّ  اتَ  أل َّ 
ََ احدَ  هو املعبودُ  اتَ  أل َّ  يت؛مَ   ا َ دِ بْ كقولد عَ   لَّ.بَك رِ ه ال 
 ةُ ا يها إسا َ  ،رَ رْ م الشِّ وهِ ألهنا تُ  ؛دِ بْ يد العَ حِ وْ تذَ ة لِ اَ ات املنقِ يا ن املنهِ   هبذه األلما  مِ مُّ لَ  التذَّ 

 سبحانَّ. مع اتِ  بٍ دَ  َ 

 فيها. ورَ حذُ التي ال مَ  األلفاظ  إلى  دولُ ثانياً: العُ 
 ََ   دِ يِّ ، إىل َسذيبِّ د رَ لِ وْ عذن قَذذ ل اململذورُ دِ ْعذيذَ  يَّ،  ذَ  ليم الذ  ال إبهادَ السَّ  م ِ إىل اللَّ  د  ر

 منذَّ  ة  ي. اهذذا محابَذّلِمذتذال اغُ ا َ  تذا َ ، إىل  َ يِت َمذ  ا َ دِ ْبذد عن قولد عَ يِّ ل السَّ دِ عْ وال ، ابذَ امَ 
 .ةِ يدَ قِ على العَ  ماظا  احِ  يدِ وحِ لتَّ لِ 

 .رَ رْ م الشِّ وهِ اليت تُ  عن األلما ِ  دِ عْ البذُ َّ، اذلك  ِ سبحانَ  ب مع اتِ دُّ أَ التَّ  دِ بْ ب على العَ  الواجِ 

 :األسئ َلة
مد كُ دُ    َحذذُقذذال بذَ  )قذذالد رسذذول ات    َّ  رضذذي ات عنذَّ حيح عذذن  يب هربذذرةم الاَّذ د1 

 .( ك ... احلدبثئ ر َّ ك، اضِّ  َّ م رَ عِ َْ  َ 
 اليةدراغات التا امأل المَ  -
   ...............د هناد يِّ د (. املراد  السَّ يِّ  د سَ قُ اليذَ  ) - 

   ...............ك(.   د ئ ر َّ اضِّ  ) -ب
   ...............  مْ لَ (  ِ  يتمَ   ا َ دِ بْ عَ  ا)   ...............  ِ مْ لَ (  ِ  ك ا رَ  )  َ مْ لَ   يبُّ ل النَّ دَ بْ استَ  - 
 عند يِ هْ النذَّ  ةَ لَّ عِ  د  اِّ 2 
 (. يبِّ رَ  )هديِّدِ لسَ  اململورِ  ننسا  غريه، كقولِ    إنسا ٍ بَ ن قِ ة مِ يَّ  و ِ إَّلق الرُّ  - 

 (. يتمَ  َ  )َّدتِ بَ (، اجلارِ   دِ بْ عَ  )َّدّلمِ غُ لِ  ل إنسا ٍ وْ قذَ  -ب
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 (1) شرونن والع  ام  رس الث  الد  
 اللَ  لَ أَ ن سَ مَ  د  رَ ال ي ُ  :باب

 يد.وحِ التَّ  يقِ َقِ  ن كمالِ َّ. اذلك مِ أل  ِ ن سَ مَ  دَّ  بُذرَ َّ  الا اإجّللِ  اتِ  يمِ َِّ عْ ن تذَ مِ 
 عاذَ ن استَ مَ  )ل رسول ات صلى ات عليَّ اسلمدعن ا ن عمر رضي ات عنهما قالد قا -1
وه،  ُ اا ِ عرا ا   َ م مَ ع إلياُ نَ ن صَ وه، امَ يبُ م  أجِ عاكُ ن دَ وه، امَ طُ  أعْ  اتِ ل  ِ ن سأَ اه، امَ يذُ  أعِ   اتِ 
 دٍ نَ سَ  ِ  سائيا (. رااه   و دااد االنَّ  أمتوهُ م قد كا َ اُ  نَّ   َ اْ رَ وا لَّ حال تذَ عُ َّ  ادْ ونَ  ُ اا ِ داا ما تُ مل جتِ   ن ْ 
 .(2) يححِ صَ 

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

ََ مِ  قالد  عوذ  اتِ   ات عاذَ ن استَ مَ  ََ  رَ رِّ ن   ّل ٍ  ُ  رِّ  ا 
 اتِ  يما  السمِ عَِّ وا عنَّ، تَ مُّ اكُ  رَّ ا عنَّ الشَّ عو امنَ  يذاهُ  عِ 
 مسَ لقَ االبا  لِ  (3) اتقالد  سألك  ِ   ات ن سألَ مَ 
 رْيٍ َْ   ِّ اُ لِ  عٌ جامِ  املعرافد اسمٌ  ا ا  عرُ مَ 

 َّتِ أَ اا َ راا على مُ دِ قْ مل تذَ  داا ن  مل جتِ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 حلقِّ  يمٌ َِّ عْ َّ، اتذَ سبحانَ  اتِ  حلقِّ  يمٌ َِّ عْ تذَ  ة  يهايمَ َِّ صابا عَ م  هذا احلدبث على اَ اَتَ 
 اّلدي  التا ماِ م، اذلك على التَّ املسلِ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 َّ. ِ  ن سألَ مَ  دَّ رُ  بذَ َّ  الا إجّللِ ا  يم اتِ عَِّ ن تَ مِ  إىل   َّ  َّ الطااِلببِّ نَ    بذُ  - 
َ بذَ    بذُ  -   َّ.تِ وَ عْ ة دَ م إجا َ م على املسلِ املسلِ  قا ن حَ مِ    َّ اِّ
 .املعرافِ صاِنِع أة اا َ على مُ  حيثَّ     - 

 .(2568)، االنسائي  رقم (1672)رااه   و دااد  رقم ( 2)
   عليك  ات    تعطيين ماال .مْ  قسَ  د   ،   تعطيين ماال    سألك  اتِ  دَّ  نذا قالسبحانَ   اتِ  انقسادُ  دمعناه( 3)
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 دنِ بْ رَ مْ أَ ، اذلك  ِ هسبحانَ  الل   ق  يم حَ ظ  ع  اًل: ت َ أو  
  اتد عاذَ ن استَ مَ  ةُ إعاذَ  - 
ذِمذ  ذأ  قذالد  عذوذ  ذاتِ  عاذ  ذاتِ ن اسذتَ َمذ ََ ذ رَ رِّ ن  ََ عنذَّ،   َّ عنذَّ اُكذ رَّ ع الشَّذنَ ،  ذامْ ّل ٍ  ُذ رِّ  ا 

 ب.وحيد الواجِ التَّ  يقِ ن َقِ اذلك مِ  ،يما  اإجّلال  ت سبحانَّعَِّ تَ 
  ات. ن سألَ إعطا  مَ  -ب
ا  اإجذّلال  ت سذبحانَّ، يمذب إعطذاؤه، تعَِّ لذَّد كالِكذاة،  الواِجذ ن سأل  ات ما هو حذق  مَ  -
 .يد الواِجبوحِ التَّ  يقِ ن َقِ اذلك مِ 
ٍُ  ا مَ  الٍ لذذَّد كَمذذ يس حبذذق  مذذا لذذ  ذذاتِ  ن سذذألَ َمذ - ه  نعطذذاؤُ ا ، را طَ ْضذذاهذذو لذذيس اتاجذذا  اال مُ  تذذا

 .بِّ حَ وحيد املستَ ن َقيق التَّ سبحانَّ، اذلك مِ  َّاإجّللِ اِت  يمِ َِّ عْ ن تذَ مِ  َُّ تَ لَ أَ سْ مَ 
 .ةِ  عند احلاجَ إالا  اتِ ل  ِ أَ سْ ات،  ّل بَ  ِ  إلالِ يم السُّ َِّ عْ   تذَ ائِ ب على السا االواجِ 

 اذلك  أمورد م:ل  س  المُ  ق  ح   يمُ عظ  ثانياً: تَ 
 م.ة املسلِ وَ عْ ة دَ إجا َ  - 
، اَ نِ ة  ذا احملِسذذااحملبَّذ ةِ َمذذلْ ن  سذباب األُ َّ. اذلذك ِمذتِذذوَ عْ ة دَ املسذلم علذذى املسذلم إجا َذ قِّ ن َحذِمذ

ٍُ يذذ  إىل ُكذذلذذو ُدعِ  )دعذذاد، قذذال ة إىل الطَّ عوَ ة الذذدَّ إجا َذذ بُّ حَ تَ ْسذذاتُ   ناهذذذا ِمذذ .(1) (  ْبذذألجَ  را
 . َِّ عِ واضُ تَ 

ب ن مل جِيذذذَمذذ )د، لقولذذَّ (2) رٌ َاذذنْ ن  يهذذا مُ إذا مل بُاذذذ  ِ رْ ة الُعذذيَمذذلِ وَ لِ  ةِ وَ عْ ة الذذدَّ ب إجا َذذاجِتذذ
 .(3) ( َّارسولَ  ى اتَ اَ ة  قد عَ وَ عْ الدَّ 

 .رافِ املعْ  عِ صانِ  أةُ اا َ مُ  -ب

                                           
 .(5178)رااه البخار   رقم ( 1)
، اهذي (2/351) القذول املميذد " َّد"لة م كتا َراط إجا ة الدعوة مماَّ  - رمحَّ ات - اقد ذكر الشيخ ا ن عثيما( 2)

عوة،  ذن  كذا  هنذار الذدَّ  اذا ِ م مَ  رٌ َاذنْ  باذو  هنذار مُ ، ا الا نا  ا ُبَسذ هُ رُ ْجذب هَ ن ال جِيذاعي ماذ اْتاارد    باو  الذدا 
تذَّ ن إجا َ مَّ َضذتَ  تذَ رامذا ، ا الا َّ حَ بُ ْسذ باو  كَ ما ، ا الا سلِ ي مُ اعِ ور، ا   باو  الدا ب عليَّ احلضُ جَ تَّ اَ ن إ الَ  ماَ  ر  ن َّ ناَ مُ 

 .يبِ جِ ررا  على اللمُ ن ضَ ضمَّ تَ  تذَ ب منَّ، ا الا  ا ما هو  اجَ  بٍ ااجِ  إسقاطَ 
 .(1839)رااه مسلم  رقم ( 3)
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َّ َّ مبثلِذَّ على إحسانِ  َ  ِ اا   تُ  كَ يْ لَ ن انحسا   عَ مِ  ٍُ وْ نذَ  م  أ ِّ ن إليك  ْور املسلِ إذا  حسَ 
 َْ  .بِّ حَ يد املستَ وحِ التَّ  يقِ ن َقِ منَّ. اذلك مِ  ريٍ  ا 

  ٍ لُّ ذَ اتَذذ  ٍ ْيذذن مَ ِمذذ ٌُ وْ نَذذذ ة  عذذادَ  َِّ باذذو  م قلبِذذ ع إليذذَّ معذذرافٌ الذذذ  ُباذذنَ  ة م ذلذذكد   َّ ااحلاَمذذ
 ُْ ٍُ ضُ ا  ه.احدَ  ّل  تِ لِّ ذَ تَ مُ  بُ لْ ى القَ قَ بذْ يَ لِ  ؛ةِ أَ املاا َ ذلك  ِ  عُ طْ قَ  َُ ِر شُ  َ  ،إليَّ نَ ن  حسَ مَ لِ  و

 :ة  أَ كافَ المُ  قامَ وم مَ قُ عاء ي َ الد  
 ََ َّ. بحانَ   ُسذاجملذا ِ  مَ عْ َّ، انِ ات ل وَ دعُ بَ     ع املعرافِ أة صانِ اا َ ر على مُ ن مل بقدِ مَ  د  ر
 .(1)( نا ِ م الثَّ  غَ لَ ِار ات ْريا   قد   ذْ َّد جَ لِ ماعِ  قال لِ  عرافٌ إليَّ مَ  عَ نِ ن صُ مَ  )دعنَّ  دَ اقد ارَ 
ل أَ ن َسذذَمذذ أل َّ    ذذات؛ ذذات  ا سذذألَ  عاذَ ن اسذذتَ َمذذ دَّ  بُذذذرَ َّ  الا َّ اإجّللِذذسذذبحانَ  اتِ  يمِ ن تعَِّذذِمذذ إ َّ 
هذذا اال  دُّ رُ ال بَذذ م تِ املعَِّّذ بُ ْلذ. االقَ يمٍ َِّذعَ  ِ  عاذَ د اسذتَ  قَ   اتِ  عاذَ ن استَ ، امَ يمٍ َِّ عَ  قد سأل  ِ   اتِ 

 .يدِ وحِ التَّ  يقِ ن َقِ اهذا مِ  يما  اإجّلال  لَّ.عَِّ هذا، تَ 

 :األسئ َلة
 (. اهيذُ  أعِ   اتِ  عاذَ ن استَ مَ  )دسول الرَّ  ح معىن قولِ اضِّ  د1 
 دي ِ علِ الية مع التَّ م احلاالت التا  مَ د املسلِ َِ لْ  ما بذَ د  اِّ 2 
 َّ.إلي ر  طَ ضْ مُ  رَ يذْ تاعا  غَ ماال   ا مَ  ألَ ن سَ لَّ، كمَ  ليس حبق   ما اتِ  ِ  ن سألَ مَ  - 

 (. كاةالِا  ن مالِ ين مِ يَ طِ عْ    تذُ  ك  اتِ  سألُ  د )ينِّ لغَ ري لِ قِ إذا قال المَ  -ب
 ة  ا املسلما.ة ااحملبَّ مَ لْ ن  سباب األُ ة، اهي مِ بَّ حَ تَ سْ عوة مُ ة الدَّ د إجا َ 3 
 ي .لِ ة، مع ذكر الدَّ بَ ة ااجِ عوَ ة الدَّ ح مال تاو  إجا َ ضِّ اَ 
 منَّ. َّ  ا ْريٍ اف مبثلِ ب املعر اا أة صاحِ ُ مُ شرَ د تُ 4 
 ن ذلك.ة مِ  احلامَ  اِّ  - 

 ؟ ي ِ لِ الدَّ  رِ كْ ، مع ذِ املعرافِ  بَ صاحِ  ئَ اا ِ ع    بُ طِ ن مل بستَ   مَ ماذا بعمَ  -ب

                                           
 ." ببرِ د غَ يِّ جَ  نٌ سَ حَ  د"، اقال(2035)رااه التمذ   رقم ( 1)



95 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 (1) ع والعشروناس  رس الت  الد  
 ةن   الجَ إال   الل   ه  ج  وَ ب   لُ سأَ ال يُ  :باب

 إلال غريِ ة، اسُ اهي اجلنَّ  بِ ة املطالِ  غابَ إالا  يمِ َِّ َّ العَ هِ جْ وَ ل  ِ سأَ  بُ  الا  اتِ  اإجّللِ  يمِ ن تعَِّ مِ 
 د.بْ العَ  يدِ وحِ تَ ة لِ اَ ات املنقِ يا ن املنهِ مِ  اتِ  َِّ جْ وَ ة  ِ اجلنَّ 

َّ جْ وَ ل  ِ أَ سْ ال بُ " دمى ات عليَّ اسلا رضي ات عنَّ قالد قال رسول ات صلا عن جا ر  -1
 .(2) " ة اجلنَّ إالا  اتِ 

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

 َّتِ مَ ََّ عَ اَ  َِّ  ّللِ  يقُ لِ اليت تَ  اتِ ماِت ن صِ د مِ َُّ جْ الوَ  اتِ  َِّ جْ وَ  ِ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :الل   ه  ج  وَ ب   ؤال  حكم الس  أواًل: 
 على حالتاد اتِ َِّ جْ وَ إلال  ِ السُّ 
 ِ.ب إليها. اهذا جائِ رِّ قَ  ا ما بذُ  ةَ َّ الارأ اجلنَّ هِ جْ وَ  ِ  لَ    ُبسأَ  -1
ة، كأ  بقولد ب اهيد اجلنَّ ة املطالِ  غابَ َّ العَّيم إالا هِ جْ وَ ل  ِ  ُبسأَ َّ  الا ن إعَّاد ات اإجّللِ مِ  

  ِ عْ مِ ين لِ قَ  ذِّ وَ ك الارأ    تذُ هِ جْ وَ  سألك  ِ  هم إيناللَّ ة، ك الارأ اجلنَّ هِ جْ وَ ك  ِ هم إين  سألُ اللَّ  )
 (. ماتاعات اترر احملرَّ الطا 

يد وحِ تَ ة لِ اَ ن املاراهات املنقِ  هذا مِ  نيا.الدُّ مور ن  ُ َّ الارأ  مرا  مِ هِ جْ وَ  ِ  اتُ     ُبسألَ  -2
ََ  ِ  لَ ن    ُبسأَ مِ  مُ  عََّ  اتِ  ََّ جْ اَ  أل َّ  ؛دِ بْ العَ   كَ هم إين  سألُ نيا، كأ  بقولد اللَّ الدُّ  مورِ ن  ُ مِ   ٌ يْ َّ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 .اتِ  َِّ جْ وَ  ِ  إلالِ السُّ  مِ اْ م حُ    الطااِلبُ اِّ مَ    بذُ  - 
 َّ. ّللِ  يقُ لِ تعاىل كما بَ  تِ  َِّ جْ الوَ  ةَ مَ صِ   َ بِ ثْ    بذُ  - 
 ا.مِ لِّ املتعَ  مو ِ َّ م نُ ماتِ اصِ  اتِ  يم  مسا ِ َِّ عْ اتذَ كراِد    بشرَح َكْيِميََّة إ - 

 .(1671)رااه   و دااد  رقم ( 2)
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عاما  ََ   َ ات    تأكُ  َِّ جْ وَ ك  ِ سألُ د  صٍ خْ شَ ال  مجيّل ،  ا بقول لِ نْ ين مَ قَ  ُ رْ ك الارأ    تذَ هِ جْ وَ  ِ 
  .ندِ عِ 

 :لل   ه  ج  ة الوَ فَ بات ص  ثانياً: إث  
 َّ.تِ مَ ََّ اعَ  َِّ يق  ّللِ لِ ت سبحانَّ على ما بَ  َِّ جْ الوَ ة مَ م احلدبث إثبات صِ 

ر ة، إعَّامذا  اإجذّلال  ت تبذذار ب، اهذي اجلنَّذ  علذى املطالِذذإالا  اتِ  َِّ ْجذوَ ل  ِ أَ ْسذ بَ اعلذى العبذد  الا 
 اتعاىل.

 :األسئ َلة
 (. ة اجلنَّ إالا  اتِ  َِّ جْ وَ ل  ِ ال ُبسأَ  )دقال  د1 
 ها.رْ ذكُ ت تعاىل. اُ  ةٌ مَ م احلدبث صِ  -
  دلِّ د عَ 2 
 ة. اجلنَّ إالا  يمِ َِّ َّ العَ هِ جْ وَ ل  ِ  ُبسأَ  الا  اتِ  ن إجّللِ مِ  -
 لتاّلدة م اجلدال الَّ العِ  رِ كْ الية، مع ذِ بارات التا العِ  مَ اْ  حُ اِّ د  ذَ 3 
 ةلَّ العِ  ماحلاْ  ةبارَ العِ 
ك الاذذذذذذرأ    ِهذذذذذذجْ وَ إين  سذذذذذذألك  ِ  هذذذذذذمَّ اللَّ  "قذذذذذذولد -1
 " القرآ  الارأ  ِ مْ ين حلِ قَ  ذِّ وَ تذُ 

  

قين ك الارأ    تر َ هِ جْ وَ ك  ِ إين  سألُ  همَّ اللَّ  "قولد -2
 ". ماال   َرل  َّ  ثاثا  مجيّل  

  

  َ اْ دَ رْ لاذرأ الِمذك اِهذجْ وَ ك  ِ إين  سألُ  همَّ اللَّ  "قولد -3
 األعلى".
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 (1) الثونرس الث  الد  
 و  ما جاء في الل   :باب

 [.154]آل عمرا د  َّزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ ول ات تعاىلد ق -1
 [.168]آل عمرا د  َّ نث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّ د تعاىل اقولَّ -2

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

ألهنم  لمسلما؛ي املنا قو  إْوانا  لِ سلما، امُسِّ لمُ قو  لِ نا ِ قال امل مقالوا نْواهنِ 
 انسّلدِ  وهم م إظهارِ قُ اا ذَ 

 موا عن اجلهادِ َّتلَّ  اادُ عَ قذَ 

 رس:ر الد  عناص  
 مال )لو(:ع  است   مُ ك  حُ اًل: أو  
 دْاِ عَ وْ عمال )لو( على نذَ استِ  -
م  ةُ بَذذغْ عليهذذا الرَّ   َ ، امحَذذمذذا ٍ  رٍ ْمذذى  َ ،  ا علذذ ٍ بَ قْ سذذتذَ مُ  رٍ ْمذذ  علذذى  َ لَ مِ عْ تذُ ِد إذا اْسذذجذذائِ  -1
ادِ  اخلريِ   يم.علِ االتَّ  اانَر

 دت.مْ الْستذَ ة حَ ة البارِ رَ رت احملاضَ ضَ لو حَ ا اخلري،  جوهِ َّ م اُ تُ قْ مَ ماال  ألنذْ  قين اتُ  َ مثالد لو رَ 
ات  ضذذا ِ ا  علذذى قَ ط ااالعذذتِ خُّ َسذذالتَّ  َِّ ْجذذعلذذى اَ  مذذا ٍ  رٍ   علذذى  ْمذذلَ مِ عْ دد إذا اسذذتذُ اذذرَّ  -2
 ه.رِ اقدَ 

 .ثٌ  حادِ ع ّلقَ اَ  مار لَ مثالد لو  ين مل  سا ِ 
 ُو هو املراد م هذا الباب.اهذا النَّ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 ط.خُّ سَ االتَّ  ا ِ ة على االعتِ الَّ )لو( الدا  لِ وْ قذَ  مَ اْ حُ   الطااِلبُ اِّ بذَ    بذُ  - 
ُِ عماهلِ، ااستِ )لو( اجلائِ  عمالِ  ا استِ  قَ رْ المَ  رَ    ُبَّهِ  -   .ا املمنو
 .هِ رِ دَ اقَ  اتِ  ضا ِ قَ لِ  ّلدُ سْ تِ االسْ   ضيات انمياتَ قْ ن مُ مِ    َّ  جَ تِ نْ تذَ سْ    بَ  - 
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د  نَّ هذا النَّ  مُ اْ احُ   .دِ بْ العَ  يدِ وحِ تَ ة لِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ َّ مِ ُو

 ين:ق  ناف  المُ  مات  ن س  م   ة  رَ د  قَ ثانياً: قول )لو( في األمور المُ 
ا  علذذى ن االعذذتِ د ِمذذُحذذن املنذذا قا م معركذذة  ُ نَّ م اآلبذذة األاىل مذذا حاذذ  ِمذذسذذبحا اتُ  ذدَّ 

ميذة االقتذ  ع هلذم ِمذقَ ما اَ ط لِ خُّ سَ االتَّ  رَ دَ القَ  ذْيٌ  َمذا قُِتْلنَذا بَذُقولُذوَ  لَذْو َكذاَ  لَنَذا ِمذَن اأْلَْمذرِ  ﴿ن اهل ََ  
نَّ م َّ َاُّذذَعذذمَ نذْ لذن بذَ  دٍ َحذذعلذى  َ   َ ْتذذالقَ  بَ تَذَّ سذذبحانَّ إذا كاد  أنَّذقِ علذى املنذذا ِ  اتُ  دَّ ،  ذذرَ  ﴾َهاُهنَذا

 [.154]آل عمرا د  َّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّ َّ تِ يْ  ذَ 
 رث  ُّ م هذذذه املعركذذة  مذع رسذذول ات  ن ْذذر َ َمذذاملنذا قا بقولذذو  لِ  كمذا  ْذذب سذذبحانَّ   َّ 

ُِ ع من اُ ذر مينَ ام املوت إ  كا  احلعلى املنا قاد اد عوا عن  نمسِ  اتُ  ،  ردَّ َّنث مث زث  قو
 [.168]آل عمرا د  َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ُّ  ردَ القَ 

َّ ، ا نَّذدٌ ارَّ  رٌ مْ  َ  رِ دَ ا  على القَ ر ااالعتِ سُّ حَ االتَّ  طِ خُّ سَ قول )لو( للتَّ    اآلبتا  علىد   َّ  دلَّ 
 ن مسات املنا قا.مِ 

 :األسئ َلة
ُِ م قول )لو(  عد اُ اْ ما حُ  د1   ؟ طِ خُّ سَ التَّ  َِّ جْ على اَ ر دَ االقَ  ضا ِ القَ  قو
مية  املسلما، اكَ عَ قذَ ا اَ ما د لَ 2   زت رت يب ُّ  د قال املنا قو حُ م م معركة  ُ  يهِ   ُ تْ القَ  رَ ثذُ   اهل

 [.154]آل عمرا د  َّزث رث يت ىت نت مت
 ة.قَ ا ِ السا  ةِ اآلبَ )لو( م  يدُ مِ ماذا تُ  - 

 ؟ اَ قِ تعاىل على  ال ك املنا ِ  اتُ  دَّ رَ  بَ  -ب
 َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ُّ ىلد د قال تعا2 
 تعاىل م اآلبة السا قة. اتُ  ن ردَّ على مَ  - 

 ن هذه اآلبة.مِ  ة  دَ    ائِ ِر خْ استَ  -ب
 علي دالية مع التَّ  حام )لو( م األمثلة التا د  اِّ 4 

 ي لِ عْ التذَّ  )لو( مُ اْ حُ  املثال
   ثٌ ّل حادِ  عقَ ما اَ لَ يت يْ ن  ذَ   مِ رُ ْْ لو  ين مل  َ  -1
   را ِ قَ ق  على المُ دَّ اَ تَ لَ  ّل مالٌ  لو كا  -2
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   تُ دْ مَ تذَ السْ   َ رْ الدَّ  تُ رْ ضَ لو حَ  -3
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 (1) الثونالث  الحادي و رس الد  
 و  ما جاء في الل   :باب

على ما  صْ رِ حْ اِ " قالد ات  رسولَ    َّ رضي ات عنَّ حيح عن  يب هربرة م الاَّ  -3
ََ ِ ، اإ   صا َ جَ عْ اال تذَ  ن  اتِ عِ تَ ك، ااسْ عُ مَ نذْ بذَ  لاا  كذا اكذا؛   ُ لْ عَ   ذَ   لو  ينِّ قُ  ّل تذَ   ٌ يْ ك 

 .(2) " طا يْ   الشَّ مَ ح عَ تَ مْ  ،  ن  لو تذَ عَ اما َا   ذَ  ر اتُ دَّ  د قَ الان قُ 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  
 عِ سْ مراغ الوُ ااستِ  دُ اجلهْ  لُ ذْ د هو  َ صُ احلرْ  صْ احرِ 

 رِ دَ ّل  على القَ اِ تَّ   مُ سَ ركن إىل الاَ   اتَ مَ ر العَ تَ ال تذَ   ا َِ جَ اال تعْ 

 :س  ر  ر الد  ناصُ عَ 
 .الل  ب   ة  عانَ ت  واالس   د  ه  الجُ  ل  ذ  على بَ  ث  الحَ اًل: أو  
ص احرِ د" ْراه، قال نياه ا ُ َّ م دُ عُ مَ نذْ اليت تذَ  األسبابِ   ِ عْ على  ِ  صِ احلرْ  ِ  مَ املسلِ   يبُّ ر النَّ بأمُ 

د" ااستعن ينا   ات سبحانَّ، قال عِ ستَ مُ  بِ بَ لسَّ َّ لِ لِ عْ ا   باو  م حال  ِ  "، كعُ مَ نذْ على ما بذَ 
َُ  رَ رِ كْ  على ذِ ينا عِ  َ  همَّ اللَّ د" سول عا  الرَّ ن دُ اقد كا  مِ   ات"،  .(3) ك "تِ بادَ عِ  نِ سْ ر احُ رِ اْ ا

 ة:طالَ والب   ز  ج  ن العَ م   رُ ذَ ثانياً: الحَ 
اال "ددر، قال ّل  على القَ اِ تَّ   االيأ  مُ سَ و  إىل الاَ كُ م عن ترر العم  االرُّ املسلِ  هنى 
 .تعجِ "

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 تعاىل.  اتِ  ةِ عانَ ع مع االستِ على ما بنمَ   الطااِلبُ صَ    حيرِ  - 
 . ِ مَ العَ  رِ رْ اتذَ   ِ سَ إىل الاَ  و ِ كُ ن الرُّ مِ     حيذرَ  - 
ُِ )لو( عند اُ  لِ وْ قذَ  عن    بنهى -   .بِ املاائِ  قو

 (. ِجَ عْ اال تذَ  )دلم  ِ  (2664)رااه مسلم  رقم ( 2)
 .(1529)رااه   و دااد  رقم ( 3)
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 ب:صائ  المَ  قوع  )لو( عند وُ  ل  و  هي عن ق َ ثالثاً: الن  
علذذذى  د اتَ ، حيَمذذذة  ذذذاتِ عانَ مذذذع االسذذذتِ  األسذذذبابِ   ِ ْعذذذَّ  عذذذد  ِ طلو ُذذذاملسذذذلم إذا حاذذذ  لذذذَّ مَ  إ َّ 

 اه.َّ إبا يقِ  ِ وْ تذَ 
ن ذلذذك ِمذذ أل َّ  ؛"   كذذذا لاذذا  كذذذا اكذذذاْلذذعَ لذذو  ين  ذَ  " دُقذذ ذذّل بذَ َّ و ُذذطلُ   لذذَّ مَ اإ  مل حيُاذذ

ات  ضذذا ِ ا  علذذى قَ ط ااالعذذتِ خُّ َسذذح  ذذاب التَّ ة )لذذو( تمذذتَ َمذذلِ ،  اَ دِ ْبذذيذذد العَ حِ وْ تذَ ة لِ َاذذمذذات املنقِ احملرَّ 
 ه.رِ دَ اقَ 

َْ ر املسلِ اجِ مثال ذلكد التا  َْ عَ قذَ ة، مث اَ  األسباب املشراعَ  ذَ م إذا   َّ،  ّل تِ م جتارَ  ةٌ سارَ   لَّ 
ر ات امذا دَّ ، الان بقولد قَ  ُ حبْ رَ   كذا لَ قْ اا  كذا  ا اَ ة م مَ ضاعَ هذه البِ   ُ عْ ين  ِ  د لو  نَّ قُ بذَ 

  .عَ  ذَ  َا َ 

 فات: ء  ي  ر على شَ س  حَ تَ ؤمن ال ي َ رابعاً: المُ 
 برَ قادِ مَ  اتُ  بَ تَ كَ د"  بقع م هذا الاو   قضا  ات اقدره، قال  َي ٍ  ك َّ م   َّ ن بعلَ املإلمِ 
ن نذذذَّ ِمذذذ ذذذنذا اقذذذع مذذذا حيِِ  .(1)  "ةٍ نَ َسذذذ موات ااألر  خبمسذذذا  لذذذ ِ السَّذذذ قَ ق قبذذذ     َيلُذذذاخلّلئِذذذ

ن  ِ َمذطْ رها  يَ قذدَّ  اتَ  ن  ذأ َّ وقِ ب، ابُذواب علذى الاَّذالثَّ  بَ سِ احيتَ  ب  ا  مرا   عليَّ    باِبَ اائِ مَ 
 ه.رُ دْ ح صَ ِر شَ نْ َّ ابذَ بُ لْ قذَ 

د، ابقذذولد لذذو  ين  علذذ  كذذذا ر ابنذذدَ سَّذذحَ  بتَ بربذذده  الا  العبذذد إذا  اتذذَّ  مذذرٌ ب علذذى الواِجذذ إ َّ 
 ، اما مل بشأ ال باو .نٌ ائِ َّ كسبحانَ اما َا   ما ٍ  اتِ  رُ دَ لاا  كذا اكذا.  قَ 

 :األسئ َلة
 ." ِجَ عْ اال تذَ  ن  اتِ عِ ك، ااستَ عُ مَ نذْ ص على ما بذَ احرِ  "دقال رسول ات  د1 
 حَّ. . اضِّ سَ االاَ  ِِ جْ العَ    ِ اِ تَّ ن بذَ ى مَ عل د  م احلدبث رَ  -
 اليةدم م احلاالت التا ي على املسلِ غِ  ما بنبَ د  اِّ 2 
 َّ.طلو ُ   لَّ مَ اَ ة  حَ  األسباب املشراعَ   ات ا ْذَ  ن استعا َ مَ  - 

َْ  عا   اتِ تَ ن اسْ مَ  -ب  امل حيا  لَّ مطلو َّ. ةِ  األسباب املشراعَ  ذَ ا 

                                           
 .(2653)رااه مسلم  رقم ( 1)
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 احملمود، ااملذمود. خداد )لو(  الستِ ثِّ د مَ 3 
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 (1) الثوناني والث  رس الث  الد  
 يح  الر   ب  عن سَ  يُ ه  الن    :باب

ن مِ  بحِ الرِّ  بُّ شا ، اسَ  ها كي  بَ رِ اْ رها ابَ  ِّ دَ اهو الذ  بُ  ،َّ اتعاىلسبحانَ  ها اتُ قَ لَ َْ  بحُ الرِّ 
 يد.وحِ لتَّ ة لِ اَ مات املنقِ احملرَّ 

،  نذا ر بتم ما بحَ وا الرِّ بُّ سُ ال تَ  "قالد ات  رسولَ  عن  يب  ن كعب رضي ات عنَّ   َّ  -3
َْ ك مِ لُ ا نسأَ إنا  همَّ تارهو   قولواد اللَّ  ريِ بحِ هذه الرِّ  رْيِ ن  ريِ  ، ْا ت  َّ، انعوذ رَ مِ ما  ُ  ما  يها، ْا

ََ ك مِ  ِ  ََ هذه الرِّ  رِّ ن  ََ  رِّ بح، ا  َّ التمذ .صححَّ  .(2) " َّت  ِ رَ مِ ما  ُ  رِّ ما  يها، ا

 فردات:ني المُ عامَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  
ََ بحِ الرِّ  بُّ سَ  بحَ وا الرِّ بُّ سُ ال تَ   هانُ عْ ها  ا لَ مُ تْ د 

مذذذذذذذذذذذذذا  م ذذذذذذذذذذذذنذا ر بذذذذذذذذذذذذذت
 و ارهُ تَ 

 .ا ِ وَّ  ا قذُ  ،هادِ رْ  ا  ذَ  ،هارِّ ة حَ دَّ شِ ا لِ بح، إما ن الرِّ مِ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :يح  الر   ب  سَ  مُ ك  حُ اًل: أو  
َْ مِ  قٌ لْ َْ  بحُ الرِّ   ،ب  سَ   هلا  ِ رَّ عَ تذَ م  ّل بذَ َّ.  نذا رآها املسلِ تِ رَ دْ اقُ  اتِ  ةِ مبشي َ  ،  بُّ اتِ  قِ لْ ن 

 ندبْ  مرَ  دِ حَ ن  َ ا ال َيلو مِ اساهبُّ  ،ات  د عن رسولِ رَ اَ  و مبااإمنا بدعُ 
َِ  ةٌ لَ ا  اعِ ها على  هنَّ بَّ إ  سَ  -1  . كَب  رٌ رْ  ذا ا،  هذا 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 .بحِ الرِّ  بِّ ن سَ مِ   الطااِلب   حيذرَ  - 
 .بحِ الرِّ  بِّ عن سَ  يَ هْ النذَّ  اِّ بذَ    بذُ  - 
َُ  عا َ الدُّ  دَ ورِ بُ     -        .بحِ الرِّ  بوبِ عند هُ  املشرا

 .(2252)رااه التمذ   رقم ( 2)
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 .دِ بْ العَ  يدِ وحِ تَ ة لِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ ة،  هذا مِ ورَ أمُ مَ  (1) ةا خملوقَ د  هنَّ قِ تَ عْ ها اهو بذَ بَّ إ  سَ  -2

 يح:الر   ف  ص  وَ  مُ ك  ثانياً: حُ 
 . اقذذد عاِصذذ بذذحٌ كقذذولد هذذذه رِ   ،ودِ دا  اللَّذذ رَ د اخلبَذذذِاذذقْ م بذَ لِّ اَ املذذتَ  أل َّ  ؛بحالذذرِّ   ْصذذاَ جيذذو  

 [.6]احلاقةد  َّ حط مض خض حض جض  مص ُّ ث  ذلك م كتاب ات، قال تعاىلد د مِ رَ اَ 

 يح:بوب الر  شروع عند هُ عاء المَ ثالثاً: الد  
ذذد الرَّ  ا إناذذ هذذمَّ اللَّ  )بح،  يقذذولدن الذذرِّ ه ِمذذرَ ْاذذَّ إذا ر ى مذذا بَ  ِّذذإىل رَ جُو الرُّ  ِذذ مَ املسذذلِ   سذذولُ  َر

َْ ك مِ نسألُ  ريِ  ،بحِ هذه الرِّ  رْيِ ن  َْ  ،ما  يها ْا ذ ذك ِمذ ت  ذَّ، انعذوذُ رَ مذا  ُِمذ رْيِ ا ََ  ،بحِ ه الذرِّ هذذ رِّ ن 
 ََ ََ  ،ما  يها رِّ ا  (. ت  َّرَ ما  ُمِ  رِّ ا

 :األسئ َلة
 ةدلَّ العِ  رِ كْ ما بأل، مع ذِ  مَ اْ  حُ  اِّ  د1 
 سبحانَّ اتعاىل. ن اتِ مِ  ةٌ ورَ أمُ قاد  هنا مَ مع اعتِ  بحِ الرِّ  بُّ سَ  - 

 بح.الرِّ   ُ صْ اَ  -ب
 .ذا اة  ِ لَ على  هنا  اعِ  بحِ الرِّ  با سَ  - 
 2 ََ  .بحِ ن الرِّ ه مِ رَ اْ ما بَ  عا  إذا ر ى املر َ إىل الدُّ   يبُّ د النَّ د  ر
َُ  عا َ ذكر الدُّ اُ  -  .بحِ الرِّ  بوبِ عند هُ  املشرا
 هادمِ صْ على اَ  لُّ دُ ، اما بَ بحِ الرِّ  بِّ على سَ  لُّ اّل  ا ما بدُ ِ م اجلدال التا يِّ د مَ 3 
مذذا  -ود مَسذذ بذذحٌ   رِ بَّذذهَ  -ة رَ مِطذذ بذذحٌ   رِ لَذذبذَ  قذْ  -بح   هذذذه الذذرِّ  َسذذ ِ  -  ٌ عاِصذذ بذذحٌ هذذذه رِ  )
 (. بحهذه الرِّ  حَ  قبَ 

 بحِ الرِّ   ِ صْ على اَ  ما بدلُّ  بحالرِّ  بِّ على سَ  لُّ دُ بَ ما 
  
  

                                           
 لِ ال ِ د كذذذذالَِّ أمورٍ َمذذذ رٍ  َّ دَ ُمذذذ خملذذذذوقٍ  كذذذ ِّ   بُّ قذذذا  علذذذى هذذذذذاد َسذذذنذذذذا، ابُ تْ آذَ  ،بحح هذذذذا الذذذرِّ ها قذذذولد مذذذا  قذذذذبَ بِّ ن  مثلذذذة َسذذذذِمذذذ( 1)

 يضانات.االمَ 
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   لذلك.ذاب. مثِّ االعَ  اهلّلرِ بح  ِ ر الرِّ مَ إلْ د قد تذُ 4 
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 (1) الثونالث والث  رس الث  الد  
 اآلية ﴾ يه  ىه مه جه ﴿ قول الل تعالى: :باب

 ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ُّ تعاىلد  قال -1

 [.154]آل عمرا د  َّرئ ّٰ ِّ
 [.6]المتحد  َّمي زي ري ٰىين ىن نن  من ُّاقولَّد  -2

 م اآلبة األاىلد  -رمحَّ ات - قال ا ن القيم
ما  م   َّ هِ نِّ ََّ  ِ  رَ سِّ ، ا ُ  ا حِ مَ ضْ يَ ه سَ رَ مْ  َ  َّ، ا  َّ سولَ ر رَ اُ نْ َّ ال بذَ َّ سبحانَ  أنَّ  نُّ هذا الََّّ  رَ سِّ  ُ 

 رَ مْ  َ  مَّ تِ    بُ  ر، اإناارِ دَ القَ  ة، اإناارِ احلامَ  ر  نناارِ سِّ مُ َّ،  ذَ تِ مَ اْ احِ  اتِ  رِ دَ قَ ن  ِ  صاهبم مل باُ 
قو  ااملشركو  م َّ املنا ِ الذ  ظنَّ   ِ وْ السَّ  نُّ َّ. اهذا هو الََّّ كلِّ   بنِ على الدِّ  ه اتُ رَ َّ، ا   بَّهِ سولِ رَ 

َّ تِ مَ حباْ  يقُ لِ َّ، اما بَ بحانَ  َّ سُ  يقُ لِ ما بَ  غريِ  نُّ َّ ظَ ؛ ألنَّ  ِ وْ السَّ  نَّ ظَ  سورة المتح، اإمنا كا  هذا
 .قادِ ه الاا دِ عْ ه ااَ امحدِ 

َِ دِ َّ بُ  نَّ  ن ظنَّ  مَ  ر    باو  ،  ا  ناَ معها احلقُّ   ُّ حِ مَ ضْ بَ  ة  رَّ قِ مستَ  ة  إدالَ    على احلقِّ ب  البا
 م   َّ عَ     َ  ؛عليها احلمد قُّ حِ ة بستَ غَ  الِ  ةٍ مَ ره حباْ دَ قَ ر    باو  ه  ا  ناَ رِ دَ َّ اقَ ضائِ قَ رى  ِ ما جَ 
 ار.ن النا راا مِ مَ للذبن كَ   ٌ بْ وَ  ذَ  ،مرااالذبن كَ  نُّ ،  ذلك ظَ ةٍ دَ ة جمرَّ ي َ شِ مَ ذلك لِ 

ن م مِ م، اال بسلَ هِ غريِ َّ  ِ لُ ا يما بمعَ  ،هبم صُّ  يما َيتَ   ِ وْ السَّ  نا ظَ  و   اتِ ا  بَّنُّ ر النا ا كثَ 
 .هِ محدِ َّ اَ تِ مَ اْ حِ  بَ وجِ َّ امُ ماتَ ه اصِ ا مسا َ  اتَ  فَ رَ ن عَ مَ  ذلك إالا 

، الو  ِ وْ السَّ  َّ ظنَّ  ِّ رَ َّ  ِ نِّ ن ظَ ره مِ مِ غْ ابستذَ  إىل اتِ  بْ تُ يَ َّ هبذا، الْ نمسِ ح لِ اصِ النا  يبُ بِ اللَّ   ليعَتِ 
َّ كا  بنبغي    باو  كذا نَّ لَّ، ا  ة  ّلمَ امَ  رِ دَ تا  على القَ نُّ عَ   عنده تذَ  بْ رَ   لَ شْ تَّ ن  ذَ مِ   َ شْ  تَّ 

 ؟ كد ه   ن  ساملِ ش نمسَ تِّ ، ا ذَ رٌ ثِ اْ تَ سْ امُ     قِ تَ سْ مُ اكذا،  َ 
 يا  ك ناجِ  ال إْالُ   نينِّ اإالا        ةٍ يمَ َِّ ن ذ  عَ مِ  جُ نْ ج منها تذَ نْ  ن  تذَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 . اتِ  نِّ الََّّ  و ِ سُ  مَ اْ حُ  بُ  الطاالِ اِّ بذَ    بذُ  - 
 م اآلبات. دِ الوارِ  نِّ الََّّ  و ِ معىن سُ ر سِّ مَ    بذُ  - 
 .و ِ السُّ  نِّ ن ظَ مِ  ةِ ّلمَ السَّ  بقَ رِ ََ   َ اِ    بَ  - 
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 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

ِْ  نا املنا قو . االََّّ  نُّ َُّ بَ  و نُّ َُّ بَ   ا.قِ ّلف اليَ م األص د 
َْ دَ بعيند القَ  َّ تكلَّ   األمرَ  ق  إ َّ  ََ ريْ ر   ن ات.ه مِ را ه ا

 .لِّ االذُّ  ذابِ ة العَ رَ دائِ   ِ وْ ة السَّ رَ عليهم دائِ 
 .ي ِ الشَّ  هابُ ّللد ذَ حْ االضمِ   ا حِ مَ ضْ يَ سَ 
َِ دِ بُ   ة.بَ لَ ة االغَ لَ اْ   لَّ الدَّ جيعَ   َ ب  البا
 ا  عليَّ.اضاعتِ  ردَ تا  على القَ نُّ عَ تذَ 

 ك ظنُّ  كإْالُ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 .يد  وح  الت   مام  ن تَ م   الل  ب   ن  ن الظ  س  حُ اًل: أو  

َّ م  قَ دِّ اَ َّ، احال بُ َّ اصماتِ ن  مسائِ  َّ مِ  اتُ  ما  ْبَ   ميعِ  دَ قِ تَ عْ حال بذَ  دِ بْ العَ  إميا ُ  ما تِ ال بَ 
َِ  اإ طالِ  احلقِّ  بن اإحقاِق الدِّ  رِ اْ ن نَ  َّ مِ  دَ عَ ما اَ    َّ، ا  َّ ما  َْب  ك ِّ   ع.قَ يذَ   سَ البا

 نافقين:فات المُ ن ص  م   بالل   ن  الظ   وءُ ثانياً: سُ 
ميذذةَ نَّذذمَ قو  بتَ ار ااملنذذا ِ الاماذذ ،  قذذد (1) دُحذذ ُ  ةِ ر ذلذذك م معرَكذذ، اظَهذذااهلذذّلرَ  و  للمسذذلما اهل

  سذولُ م اكذا  الرَّ لو كا  إليهِ  األمرَ  ، ا  َّ  ا حِ مَ ضْ يَ ه سَ رَ مْ  َ  ا  َّ  َّ ر رسولَ ال بناُ  اتَ  وا   ا ظنا 
م  هبم اتُ هلم،  أكذَ  رُ مَ االََّّ  رُ اْ الاا  النَّ  ، ُ تْ ما  صاهبم القَ عو  عنهم لَ مَ سْ عا  هلم بَ بَ َّ تذَ ا صحا ُ 
َْ دَ بعين القَ  ﴾ِإ َّ اأْلَْمَر ُكلََُّّ لِلََِّّ ُقْ   ﴿ نِّ هذا الََّّ  ََ ريْ ر   ة.ال االَ  ذٌ نا ِ  اتِ  قضا ُ ن ات.  َ ه مِ را ه ا

 الل:ب   ن  الظ   وء  ن سُ م   حذيرُ ثالثاً: الت  
 َّ ر رسولَ اُ نْ ال بذَ  اتَ  و    َّ َّنُّ َّ ابَ مِ اْ م حُ  مو  اتَ هِ تَّ ا الذبن بذَ قِ َّ املنا ِ سبحانَ  اتُ  دَ توعَّ 
قذد  اتَ  اهم، ا  َّ خطاذتَ ة هلذم ال تذَ َمذال ِ  لِّ االذذُّ  ذابِ الَعذ ةَ رَ دائِذ هم،  ذأ َّ َّ على  عذدائِ َّ ا تباعَ ا صحا َ 

                                           
 ابتبا من ذلك ْبث املنا قا ا هنم عند الشدائد بَّهرا  ما عندهم من النماق.( 1)
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  جئ يي ىي نيمي زي ري ُّ م نَّ هلذذذم نذذذار جَهذذذ َّ ا عذذذدَّ تِذذذمحَ هم عذذذن رَ م ا  عذذذدَ ب علذذذيهِ ِضذذذغَ 

 [.6]المتحد  َّخب حب جبهئ مئ خئ حئ

 :الل  ب   ن  الظ   وء  سُ  مُ ك  رابعاً: حُ 
 ادمسْ إىل قِ  اتِ  ِ  نِّ و  الََّّ م سُ سِ بنقَ 
ار ااملنا قا م اآلبتا الاما  نِّ ََّ ة، كَ يَّ لِّ الاُ  ِ  يدَ حِ و نام التَّ را  بُ مْ كُ    اتِ  نِّ الََّّ  و ُ قد باو  سُ  -1

ما  صذاهبم مل باذن  ا  َّ  ، ا حِ مَ ضْ يَ ه سَ رَ مْ  َ  ، ا  َّ َّ ر رسولَ اُ نْ ال بذَ  اتَ  وا   َّ مُ عَ الارميتا.  قد  َ 
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ  ، قذال تعذاىلداتِ   ِ بَذن قِ ِمذ بٌ ذَّ َاذمُ   ذاتِ  و ٍ ُسذ نُّ . هذذا ظَذةٍ مَ اْ احِ  رٍ دَ قَ  ِ 

 [.173]الاا اتد  َّ جخ مح جح  مج  ُّ [، اقال تعاىلد 51]غا رد  ٌَّّ ٍّ  ٰى
 ا  م دبن ات   واجا .انسّلد على مجيع األدبا ، ادْ  النا  دبنَ  ر اتُ اقد  ظهَ 

ذذ َِ رارا  ، اُغذذاحلذذقِّ  ألهذذ ِ  ة  َعذذ ذْ ياذذا  ارِ ، متحِ علذذى احلذقِّ  - عذذ  األحيذذا   -  اقذد بُذذدب  ات البا
َِ ال أله ِ   ا.قِ تَّ لمُ ة لِ بَ  ، مث تاو  العاقِ با

 اذذاةِ  عذذ  عُ  نِّ ، كََّذذدِ ْبذذيذذد العَ حِ وْ تذَ ة لِ َاذذمذذات املنقِ ن احملرَّ  ذذات ِمذذ نِّ و  الََّّذذاقذذد باذذو  ُسذذ -2
 .دبنَ املوحِّ 
 ذلك. قا حِ تَ سْ ربضا . قالد  ّل  ال بَ مَ صاحلا  ّل  جُ إذا ر ى رَ  -
 هذه األموال. قا حِ تَ سْ ا . قالد هذا ال بَ يا نِ قا  غَ إذا ر ى  اسِ  -
 لَّ. ق  حِ تَ سْ َّ غري مُ  نَّ  نَّ َّ ظَ َّ  ا مالِ م نمسِ  ّل ٌ َّ  َ إذا  صا َ  -

ة غَذة البالِ ، الذَّ احلاَمذهِ بذادِ عِ  أحوالِ م  ِذَّ  علَذإذ هذو سذبحانَ   على ات؛ا ِ ن االعتِ َّ مِ  هذا كلُّ 
 ذلك. اغريِ  رِ قْ ىن ا ذَ اغِ   ٍ رَ امَ  ةٍ حَّ ن صِ مِ  هِ بادِ ره على عِ دِّ قَ يَّ ابذُ  يما بقضِ 

 :الل  ب   ن  الظ   ء  و  ن سُ م   ة  المَ إلى الس   ريقُ خامساً: الط  
يم، احلاذذذيم، احلميذذذد، لِذذذالعَ  )َّ مذذذا كذذذا  ِمذذذن  مسائِذذذما يا اال ِسذذذ َِّ ماتِ َّ اِصذذذ أمسائِذذذ اتِ  ةُ  َذذذعرِ هذذذو مَ 

يَّ ِضذقْ مذا بذَ  م مجيذعِ  اتِ  ِذ نَّ الََّّذ نَ ِسذ   حيُْ  دِ بْ على العَ  بُ لواجِ اا  ،ِق ادِ ه الاا دِ عْ اَ  ةُ  َ عرِ امَ  ،( القدبر
 .اَ اعِ الدا  عا ِ ة دُ ، اإجا َ اَ نِ املإلمِ  رِ اْ نَ ه  ِ دِ عْ وَ رهد كَ دِّ قَ ابذُ 

 ة، ا الا  َذوْ ة إىل التذَّ رَ َّ  عليَّ املبادَ  ِّ رَ  ِ  ن  ظَ  و ِ م سُ  عَ قَ َّ،  ن  كا  قد اَ نمسَ  عَ راجِ كما عليَّ    بُ 
 .نَ احلسَ  نَّ  الََّّ َّ إالا  ِّ رَ  ِ  نَّ َُّ بَ 
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 :األسئ َلة
 َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه جه ُّ قذذذذال تعذذذذاىلد  د1 

 [.154]آل عمرا د  َّرئ ّٰ ِّ ُّ
 ؟ م هذه اآلبة نُّ ر الََّّ ب ُ سِّ  - 

 . ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ معىن قولَّ تعاىلد  اِّ  -ب
 َّخب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري ُّ د قذذال تعذذاىلد 2 

 [.6]المتحد 
 ؟ ة  م اآلبَ يِّ السَّ  نِّ الََّّ  ن  صحابُ مَ  - 

 ؟ تعاىل م اتُ هُ دَ عَّ وَ ب تذَ  -ب
 ديدِ وحِ التَّ ما بلي  ِ  ةَ ّلقَ  عَ د  اِّ 2 
 (.  ...............)  َّبنَ دِ  رَ اُ نْ لن بذَ  اتَ ا   َّ قِ املنا ِ  نُّ ظَ  - 

 (.  ...............) .ر ٍ مبَِ  يبَ صِ   إذا  ُ تاهِ سْ قولد  ّل  ما بَ  -ب
  دلِّ د عَ 4 
َِ  اتُ  ب ُ قد ُبدِ  -   حيانا . على احلقِّ   َ البا
 ه.رُ دِّ قَ يَّ ابذُ ضِ قْ َّ م مجيع ما بذَ  ِّ رَ  ِ  نَّ ن الََّّ    حيسِ  دِ بْ د جيب على العَ 5 
ََ اضِّ  -  .و ِ السا  نِّ ن ظَ مِ  ةِ ّلمَ السَّ  بقَ رِ ح 
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 (1) الثونابع والث  رس الر  الد  
 ر  دَ ري القَ ك  ن  ما جاء في مُ  :باب

ر من ب احلذَ ة،  يجِ ن امللَّ مِ   ٌ خمِر  رٌ مْ ه كُ ارُ ة، اإناتَّ د  ركا  انميا  السِّ ر  حَ انميا   القدَ 
 ذلك.
اقال ا ن عمرد االذ  نمس ا ن عمر  يده، لو كا  ألحدهم مث   حد ذهبا ، مث  -1

 نمقَّ م سبي  ات ما قبلَّ ات منَّ حال بإلمن  القدر. مث استدل  قول النيب صلى ات عليَّ 
تبَّ، ارسلَّ، االيود اآلْر، اتإلمن  القدر ْريه اسلمد )انميا د    تإلمن  ات، امّلئاتَّ، اك

ره(  رااه مسلم. .(2) َا
 م   َّ  تعلَ حالا  انميا ِ  مَ عْ ََ  دَ ن جتِ ك لَ إنَّ  يَنا با  ذُ  )َّ قال ال نَّدام   نَّ ة  ن الاا اعن عبادَ  -2
 ات صلى ات عليَّ ك، مسع  رسولَ يبَ اِ يُ ن لِ ك، اما  ْطأر مل باُ  َ طِ خْ يُ ك مل بان لِ ما  صا َ 

؟ قالد  ب، اماذا  كتُ بِّ ب،  قالد رَ م،  قال لَّد اكتُ لَ القَ  ق اتُ ما ْلَ  لَ  اَّ  إ َّ " اسلم بقولد
 ن ماتَ مَ " بقولد ات   مسع  رسولَ يَن با  ذُ  ". ةاعَ السا   تقودَ حالا   ٍ يْ ََ   ِّ كُ   برَ قادِ ب مَ  كتُ 

 .(3) " ينِّ هذا  ليس مِ  على غريِ 
رى م تلك ب،  جَ ،  قال لَّد اكتُ مَ لَ تعاىل القَ  ق اتُ ْلَ ما  لَ  اَّ  إ َّ " ام راابة ألمحدد

 .(4) " ةيامَ القِ  دِ وْ إىل بذَ  نٌ مبا هو كائِ  ةِ اعَ السا 
ََ  هِ ريِْ َْ  رِ دَ القَ ن  ِ مِ إلْ ن مل بذُ  مَ " د ام راابة ال ن اهبد قال رسول ات  َّ اتُ قَ  حرَ  هِ رِّ ا

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 ر.دَ القَ  ِ  انميا ِ  مَ اْ حُ  اِلبُ  الطا اِّ بذَ    بذُ  - 
 .رِ دَ القَ  بَ راتِ مَ  حَ ضِّ وَ    بذُ  - 
 .رَ دَ القَ  رَ ن  ناَ مَ  يدِ عِ إىل اَ  ريَ شِ    بُ  - 

 .(8)رااه مسلم  رقم ( 2)
 (.4700)رااه   و دااد  رقم ( 3)
 .(5/367)رااه  محد ( 4)
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 .(1) ( ارِ  النا 

 فردات:عاني المُ مَ 
 هاعنامَ   ةمَ ل  الكَ  

ََ  ،ضا ن القَ مِ  ره اتُ ما بقدِّ  ردَ القَ   ا .را سوا   كا  ْريا   د 
 ة.بوبَّ ة النَّ ع مشال املدبنَ   بقَ بَ جَ  دُ حُ 

 ر. هو كا ِ  ،اتِ  مْ لِ عْ را  لِ اِ نْ َّ كا  مُ ألنَّ  ؛منَّ  سولُ   الرَّ بَ تذَ  ينِّ ليس مِ 

 رس:ر الد  عناص  
 :رٌ ف  كُ   ر  دَ القَ  إنكارُ أواًل: 
  َ ثْ مِ  قَ َّ الو  نمَ   منَّ  عمالُ َّ ال تُقبَ  ننَّ  رِ دَ ر القَ ن  ناَ مَ  عمر رضي ات عنهما   َّ  ا ن  اَّ 

على ذلك  لَّ دَ . ااستَ نٍ مِ إلْ ن مُ  مِ إالا    األعمالَ سبحانَّ ال بقبَ  اتَ  أل َّ  ؛هبا  م سبي  اتِ ذَ  دٍ حُ  ُ 
ِْ لِ َّ، اُرسُ بِ َّ، اكتُ تِ اَ  ات، امّلئِ  نَ انميا     تإلمِ  )د قولَّ   هِ ْريِ  رِ دَ القَ ن  ِ مِ إلْ ر، اتذُ َّ، االيود اآل
 ََ  (. هرِّ ا

رِّ ر ْريِ دَ القَ  ِ  انميا َ   مي هذا احلدبثد  يا    َّ  ه رَ ن  ناَ ن  ركا  انميا .  مَ مِ  نٌ ه ركْ ه َا
 ر.مَ  قد كَ 

 :ر  دَ القَ  بُ رات  ثانياً: مَ 
 اليةدالتا  عِ األر َ  رِ دَ ب القَ مبراتِ  انميا ُ  دِ بْ جيب على العَ 

هذذم ا ر اقَ  بذذادِ العِ   حذذوالَ  مَ لِذذسذذبحانَّ َعلِذذَم مذذا كذذا  امذذا باذذو ، اعَ  اتَ  ن  ذذأ َّ مِ إلْ يُذذذ د مُ ْلذذعِ ال -
 ن َإلاهنم.ذلك مِ  اآجاهلم اغريَ 

 .احملمو ِ وح اللَّ ضاه م قَ ه اَ رَ دَّ ما قَ   ِّ اُ َّ سبحانَّ لِ تُ تا ذَ ةد كِ تا َ الاِ  -2
 ن.اُ أ مل بَ شَ كا ، اما مل بَ   ة،  ما َا ذَ ا ِ َّ النا تِ ي َ ةد انميا  مبشِ ي َ املشِ  -3
َْ قُ اخللْ  -4  واه.سِ  بَّ رَ اال ه، غريُ  قَ املوجودات، ال ْالِ  يعِ َّ جلمِ َّ سبحانَ قُ لْ د 

                                           
 .(26)رااه ا ن حبا   رقم ( 1)
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ذذا  مذا اُ بَ اكتَ  ،هذذاودِ جِ قبذ  اُ  هذذاكلَّ   األَذذيا َ  مَ لِذذ ذات تعذذاىل عَ  َْ  ،منهذذا دَ ِجذذهذذا عنذذده، َا مذذا  قَ لَذذا
 َّ.قَ لْ َْ   رادَ 

 :ر  دَ القَ ن ب  م  ؤ  ن لم ي ُ مَ  اإليمان   مَ ع  د طَ ثالثاً: ال يج  
َُ  -انميا   ك لن جتد حّلاةَ َّد إنَّ َّ قال ال نِ  نَّ  ة بادَ عن عُ  دَ ارَ  ، بِ ْلذة م القَ ينَذمأنِ اهذيد 
ن ك، امذذذا  ْطذذذأر مل بُاذذذ َذذذطِ خْ يُ مل باذذذن لِ ك مذذذا  صذذذا َ  ن  ذذذأ َّ حذذذال تذذذإلمِ  -در راح م الاَّذذذاانِشذذذ

ن ر عليذك لَذدَّ َقذر، امذا مل بذُ   إىل غريِ جااَ تَ لن بذَ  رِّ لشَّ ن اخلري ااعليك مِ  رَ دِّ ما قُ    َّ  دك.   يبَ اِ يُ لِ 
 ك.يبَ اِ بُ 

 :ةٌ وبَ كتُ مَ  رابعاً: األقدارُ 
ذذ لَ  اَّ  إ َّ  َّ    ره سذذبحانَ مَ م،  ذذأَ لَذذالقَ  - (1) مااات ااألر قبذذ  ْلذذق السَّذذ -َّ ات َقذذلَ َْ  ي ٍ ََ

ََ  اتِ  مِ لْ عِ  على مشولِ  ي ٌ لِ يامة. اهذا دَ إىل بود القِ  نٌ ما هو كائِ  بَ اتُ بَ  َّ مبا كذا  اباذو  م تِ اإحا
ِْ الدُّ   [.12]الطّلقد  َّ هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي ُّ رة، قال تعاىلد نيا ااآل

 :رَ دَ القَ  رَ ن أنكَ مَ ديد ل  يد الش  ع  خامساً: الوَ 
 َّدنَّ ر حيث إدَ ر القَ ن  ناَ مَ لِ  بدَ دِ الشَّ  يدَ عِ ة الوَ قَ ا ِ م األحادبث السا   سولُ  الرَّ  اَّ 
 َّ.  منَّ  عمالُ ال تُقبَ  -1
 منَّ.  سولِ الرَّ  ةُ را َ  َ  -2
 .ارَ َّ النا حقاقُ تِ اسْ  -3

 :األسئ َلة
 اليةد  العبارات التا كمِ   د1 
 .  ...............هو د رُ دَ القَ  -1

                                           
(1 ) َْ حيح عنذذَّ   م الاَّذذبَذذمذذا ثذَ ن قذذوّل العلمذذا  لِ حيح ِمذذل املخلوقذذات علذذى الاَّذذهذذو  اَّ  شَ رْ الَعذذ أل َّ  ؛شِ رْ الَعذذ قِ ْلذذبعذذين  عذذد 

  "ذذ ق قبذذ     َيلذذقَ اخلّلئِذذ برَ قذذادِ مَ  ب اتُ كتَذذد ذذرْ اعَ  دقذذال ،ةنَ َسذذ  ِ ْلذذا  َ موات ااألر  خبمِسذذالسَّ رااه  َّ علذذى املذذا  "َُ
 .(2252)مسلم  رقم 



113 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

   ...............رد دَ االقَ  ضا َ ر القَ ن  ناَ مَ  مُ اْ حُ  -2
ََ  اَّ  -3    ...............موات ااألر د السَّ  قِ لْ َْ   َ بْ تعاىل قذَ  َّ اتُ قَ لَ َْ   ٍ يْ ل 
 درِ دَ القَ  ِ  ب انميا ِ راتِ ن مَ   عليَّ مِ ما دلَّ  آبةٍ  ك ِّ   ب  مادَ د اكتُ 2 
 (................) [59]األنعادد  َّحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ قال تعاىلد  - 

 (.  ...............) [16]الرعدد  َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّ قال تعاىلد  -ب
 (.  ...............) [30 ]اننسا د َّنب مب زب رب يئ ىئ ُّ  قال تعاىلد - 
 حص مس خسحس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّ قذذذذذال تعذذذذذاىلد  -د

 (.  ...............) [22]احلدبدد  َّجض مص خص
ََ ن جِتذك لَذ، إنَّذَّ قذال ال نذَّد بذا  ذينام   نَّ د عن عبادة  ن الاا 3  م  تعلَذحذالا  انميذا ِ  مَ ْعذد 

 ك.يبَ اِ يُ ن لِ اُ ر مل بَ ك، اما  ْطأَ  َ طِ خْ يُ لِ  نك مل باُ ما  صا َ    َّ 
 -  ََ  ؟ م انميا ِ عْ ما معىن 

 .انميا ِ  مَ عْ ََ  دُ بْ العَ  دُ كي  جيِ   -ب
 ن  ناذذرَ َمذدبد لِ ذكذذر الوعيذد الشَّذذتَّ. اُ ي َ درة ات امِشذد قُذَحذذدر  قذد جَ ن مل بذإلمن  الَقذذد َمذ4 

 در.القَ 
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 (1) الثونس والث  رس الخام  الد  
 ر  دَ ي القَ ر  ك  ن  جاء في مُ  ما :تابع/ باب

 يا مِ بلَ الدَّ  ام املسند االسنن عن ا نِ  -3
ي سِ مْ ،  قل د م نذَ بٍ عْ كَ    نَ  يبَّ  ُ  قالد  تي ُ  (2)

با  ما هَ ذَ  دٍ حُ  ُ   َ ثْ مِ   َ قْ لو  نمَ  )ن قليب،  قالدَّ مِ بُ هِ ذْ بُ  اتَ  لع َّ   ٍ يْ شَ ثين  ِ ،  حدِّ رِ دَ ن القَ مِ   ٌ يْ ََ 
ن اُ ر مل بَ ك، اما  ْطأَ  َ طِ خْ يُ ن لِ ك مل باُ صا َ  ما  م   َّ ، اتعلَ رِ دَ القَ  ِ  نَ مِ إلْ  تذُ منك حالَّ  َّ اتُ لَ بِ قَ 
 ن مسعود،  اتِ  عبدَ  ار(. قالد  أتي َ النا  ن  ه ِ مِ   َ نْ اُ هذا لَ  على غريِ   ا ك، الو مِ يبَ اِ يُ لِ 

م. ات عليَّ اسلَّ  ىصلَّ  يبِّ ذلك عن النَّ  ثين مبث ِ هم حدَّ لا  ن ثا  ،  اُ  ة  ن اليما ، ا بدمَ بذْ ذَ احُ 
 .(3) يحَّحِ يح رااه احلاكم م صَ حِ حدبث صَ 

 ردات:ف  عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  
ََ سِ مْ م نذَ   رابٌ طِ ااضْ  ك  ََ  رِ دَ ن القَ مِ   ٌ يْ ي 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ل:مَ لعَ ل   طٌ ب  ح  ر مُ دَ إنكار القَ أواًل: 
    يَ شِ خَ  َ  رِ دَ القَ  رِ مْ م  َ  َّ إَاالٌ م نمسِ  ثَ َّ حدَ  نَّ  - رمحَّ ات -ي مِ بلَ الدَّ   ا نُ َيِب 

  بَ   جَ ثْ ق مِ لو  نمَ  َّنوا لَّد  نَّ يَّ  بذَ  ات  رسولِ   صحابِ   َ عْ ل  ذَ أَ يسْ لِ  بَ هَ َّ،  ذَ بنَ د عليَّ دِ سِ بُذمْ 
ه، رِ دَ اقَ  تِ ا ضا ِ قَ  ِ  ةٌ نَ مور كائِ األُ  مجيعَ   أ َّ  نَ مِ إلْ منَّ حال بذُ  َّ اتُ لَ بِ با  م سبي  ات ما قَ هَ د ذَ حُ  ُ 

َّ، يبَ اِ ن بُ ر عليَّ  لَ دَّ قَ ه، اما مل بذُ ه إىل غريِ  َ جااَ تَ ن بذَ  لَ  رِّ ن اخلري  ا الشا عليَّ مِ  رَ دِّ ما قُ  م   َّ ابعلَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 .رِ دَ القَ  إناارِ  ةَ طورَ ُْ  الطااِلبُ  اِّ بذَ    بذُ  - 
 .بنِ الدِّ  ورِ مُ ن  ُ   عليَّ مِ  يما  َاَ  مِ لْ العِ   ه ِ  إلالِ على سُ     حيثُّ  - 
 .رِ دَ القَ  ِ  انميا ِ  مثراتِ  دَ    حيدِّ  - 

 ة.حا َ الاَّ  نه مِ ن عدَّ نهم مَ امِ  ،ا عاالتا  بارِ ن كِ مِ  ةٌ قَ ، ثِ يا مِ بلَ د عبدات  ن  ريا  الدَّ يا مِ بلَ ا ن الدَّ ( 2)
 .(4699)، ا  و دااد  رقم (5/182)رااه  محد ( 3)
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 ار.ن  ه  النا هذا كا  مِ  ن مات على غريِ مَ  ا  َّ 
ّل  ، عمَ عليَّ ا  َا َ العلم عما   ه َ  ن    بسألَ إلمِ َّ بنبغي للمُ ام هذا األثرد داللة على  نَّ 

 [.43]النح د  َّ ين ىن من خن حن  جن يم ُّ  قولَّ تعاىلد 

 ر:دَ ضاء والقَ القَ ب   مرات اإليمان  ن ثَ ثانياً: م  
 هأامذا  ْطَذ ،َّ َذطِ خْ يُ ن لِ َّ مل بُاذمذا  صذا َ  م   َّ بعلَذ رِ دَ الَقذ ِ  نَ املذإلمِ  أل َّ  ؛بِ لْ قَ لْ ة لِ ينَ مأنِ الطُّ  -1
 َّ.يبَ اِ يُ ن لِ اُ مل بَ 

عليذذذَّ  نَّ هذذو الذذذذ  َمذذ اتَ  أل َّ  ؛ر عليذذذَّّل  ُبشذذاَ َمذذذمذذ  عَ َّ إذا عَ لِذذذمَ عَ  ِ  املذذر ِ  جذذذابِ إعْ  عُ ْنذذمَ  -2
 ه لَّ.رَ اقدَّ 

 ريُ  ِ دْ م  هنذذا تَذذَّ بعلَذذألنَّذذ ؛ةَمذذاملإللِ  ن األقذذدارِ َّ ِمذذَّ علذذى مذذا  صذذا َ طِ خُّ َسذذتَ  دُ دَ ه اَعذذرُ بذْ َّ اَصذذثباتُذذ -3
 .يمِ احلاِ  يمِ لِ العَ 

ذذرِّ ر ْذذريِ دَ ب علذذى العبذذد انميذذا   الَقذذ الواِجذذ ن ة، اَمذذتَّ انميذذا  السِّذذ ن  ركذذا ِ ِمذذ نٌ َّ رْكذذألنَّذذ ؛هه َا
 ر.مَ ه  قد كَ رَ  ناَ 

 :األسئ َلة
ذذذمِسذذذ قلذذذ د م نَ  بٍ ْعذذذكَ    ذذذنَ   يبَّ  تيذذذ ُ   )بلمي قذذذالدعذذذن ا ذذذن الذذذدَّ  د1  ََ ر دَ ن الَقذذذِمذذذ  ٌ يْ ي 

 يب ...(.لْ ن قذَ َّ مِ بُ هِ ذْ بُ  اتَ   َّ عَ لَ   ٍ يْ شَ ثين  ِ دِّ  حَ 
ََ ما معىند م نمسِ  -   ؟ رِ دَ لقَ ن امِ   ٌ يْ ي 

 ؟ يا مِ بلَ ا ن الدَّ  سإلالَ   ن كعب  مباذا  جاب  يبا  -ب
 ي ٍ لِ دَ   علذى مذا تقذول  ِذذلِّذ؟ دَ  َِّ بنِذدِ  مذورِ ن  ُ ِمذذ رٌ ْمذ  عليذَّ  َ إذا  َذاَ  مِ سذلِ لمُ د مذاذا بنبغذي لِ 2 

 ن القرآ  الارأ.مِ 
 نها. مِ ْا تذَ نَ ذكر اثذْ ة. اُ يمَ َِّ عَ  مثراتٌ  رِ دَ االقَ  ضا ِ د لإلميا   القَ 3 
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 (1) الثونادس والث  رس الس  د  ال
 ينر  و  صَ ما جاء في المُ  :باب

َْ سبحانَ  اتُ  اليت   يها األرااحَ  ، اجع َ ةٍ ورَ صُ  نِ ها على  حسَ رَ املخلوقات اصوَّ  مجيعَ  قَ لَ َّ 
َْ   هبا احلياة،  أحسَ َاُ  ر إذا وِّ ااملاَ  [.7]السجدةد  َّحئ جئ يي ىي ني ُّ ها، قال تعاىلد قَ لْ ن 
ََ  ةَ ورَ ر الاُّ وَّ صَ  َْ   ِ اْ على   نوبِ ر الذُّ ن كبائِ مِ  ةٍ ريَ بِ م كَ  عَ قَ  قد اَ  األرااحِ  ااتِ ن ذَ مِ  َّ اتُ قَ لَ ما 

 ةٌ يلَ سِ َّ اَ ، األنَّ اتِ  قِ لْ َْ  ضاهاةِ ن مُ مِ  برِ اوِ ما م التَّ َّ، لِ لِ عْ دبد على  ِ يد الشِّ عِ  ذلك الوَ  قَّ حَ ااستَ 
 .رِ رْ   الشِّ سائِ اَ ِمن 

ن م ِمَّ لَ ظْ ن  َ قال ات تعاىلد امَ  "د َّ قالد قال رسول اتعن  يب هربرة رضي ات عن -1
ََ خلُ يَ ،  ا لِ ة  بَّ قوا حَ لُ خْ يَ ،  ا لِ ة  رَّ قوا ذَ لُ خْ يَ لْ ي،  ذَ قِ لْ خَ ق كَ َيلُ  بَ هَ ذَ   .(2) .  ْرجاه "ة  ريَ عِ قوا 

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

ٍِ جِ عْ تذَ  رُ مْ  َ  قوالُ خْ يَ لْ  ذَ  ََ  ي  د  ا
 ةريَ غِ الاَّ  ةُ ملَ النَّ  ةرَّ ذَ 
 ةطَ نْ ة حِ بَّ حَ  ةبَّ حَ 
 ن احلبوبمِ  ٌُ وْ نذَ  ةريَ عِ ََ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ه.يم  ر  ح  ن تَ ة م  مَ ك  والح   ير  و  ص  الت   مُ ك  حُ اًل: أو  
 ادمَ سْ بر إىل قِ اوِ م التَّ سِ قَ نذْ بذَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 .ات األراحِ اَ ذَ  برِ وِ اْ تَ  مَ اْ حُ   الطااِلباِّ بذَ    بذُ  - 
 .رِ وَ الاُّ  نا ِ تِ ن اقْ مِ    حيذَر  - 
 .بنَ رِ وِّ اَ لمُ لِ  بدَ دِ الشَّ  يدَ عِ الوَ  جَ تِ نْ تذَ سْ    بَ  - 

 .(2111)، امسلم  رقم (5952)رااه البخار   رقم ( 2)
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َْ   يَّ كاجلبالِ اَح رُ  ما ال برُ وِ اْ تَ  -1  ِ.جار.  هذا جائِ ااأل
ب اَ نْ ي  اليت تذُ ماثِ يم كالتَّ جسِ االتَّ   ِ حْ النَّ  ِ  وا ٍ يَ  ا حَ  ن إنسا ٍ مِ  األرااحِ  ااتِ ذَ  رُ بوِ اْ تَ  -2
ن  هذا مِ  ،بناامليادِ  قِ ب م احلدائِ اَ نْ ي  اليت تذُ ماثِ ب من األصناد االتَّ اَ نْ  ا ما بذُ  ،سم اجملالِ 

ِْ  رُ يذْ  غَ ة يا وتوغرا ِ ر المُ وَ ا الاُّ  ما  ،ماتاحملرَّ  ة  احلاجَ  و إليَِّ عُ دْ ا تَ إذا كان  ما  يدِ عِ الوَ م هذا  ةٍ لَ دا
 .، احنو ذلكاَ مِ اجملرِ  برِ وِ اْ اتَ  ،رِ مَ السَّ  وا ِ اجَ  ،ةِ يَّ اِ خْ الشَّ  كنثباتِ 

 ين:ر  و  صَ المُ  زُ ج  وعَ  ة الل  رَ د  ثانياً: قُ 
ذذحَ نْ ابذَ  رَ وَ را  الاُّذذوِّ َاذذبُ  نالذذذب ا ِ م الناذذ ظلَذذ   َّ  م احلذذدبث  يذذا ُ  ََ . اتِ  قِ ْلذذَْ   ِ اْ توهنذذا علذذى 

َْ  ةِ رَّ ها كالذذذذَّ مِسذذذنَ ف  ِ رَّ َاذذذتَ اح تذَ  يهذذذا رُ  ة  رَّ    َيلقذذذوا ذَ  م اتُ اهُ اقذذذد َذذذدا   ذذذ  إهنذذذم هذذذا ات؛ قَ لَ الذذذيت 
َْ عاجِ  ََ ن ذلك، حبَّ ما هو  دىن مِ  قِ لْ ِا  عن  ََ ريَ عِ ة  ا  ِرَ كَ إْل تذُ  مٌ عْ ة  يها   اتَ  ؛ أل َّ بِذنْ ُ اتذُ   اُت

 ه.دَ احْ  قِ اخللْ د  ِ رِّ مَ َّ هو املتذَ سبحانَ 

 :األسئ َلة
 ﴾امذذن  ظلذذم مذذن ذهذذب َيلذذق كخلقذذي،  ليخلقذذوا ذرة ﴿قذذال ات تعذذاىلد د" قذذال  د1 

 ... احلدبث
 األرااح. ااتِ ذَ  رِ وَ صُ  أَ َرِ  ةَ لَّ ذكر عِ اُ  - 

 (؟ ةرَّ قوا ذَ لُ خْ يَ لْ  ذَ  )قولَّد م رِ مْ ن األَ ة مِ ما احلامَ  -ب
 ما بألد مَ اْ  حُ د  اِّ 2 
 .جارِ َْ ااألَ  اجلبالِ  برُ وِ اْ تَ  - 

 ر.مَ السَّ  وا ِ ة  ا جَ يَّ اِ خْ الشَّ  إثباتِ   ِ جْ ن  َ رام مِ وغْ وتُ المُ  برُ وِ اْ التَّ  -ب
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 (1) الثونابع والث  رس الس  الد  
 ينَ ر  و  صَ ما جاء في المُ  :تابع/ باب

ََ " الدق ات  رسولَ  شة رضي ات عنها،   َّ اهلما عن عائِ  -2  دَ وْ ذا ا  بذَ عَ  ا ِ النا  دُّ  
 .(2)  "اتِ  قِ و  خبلْ  ضاهِ الذبن بُ  ةِ يامَ قِ ال

م  رٍ وِّ اَ مُ   ُّ كُ   "بقولد ات  اهلما عن ا ن عبا  رضي ات عنهماد مسع  رسولَ  -3
 .(3) " منَّ هَ ب هبا م جَ ذَّ عَ بذُ  سٌ مْ ها نذَ رَ وَّ صَ  ةٍ ورَ صُ   ِّ اُ   لَّ  ِ جيعَ  ،ارالنا 

 .(4) "خٍ نا ِ ، اليس  ِ احَ  يها الرُّ  خَ مُ نذْ    بذَ   َ لِّ ا كُ نيم الدُّ  ة  ورَ ر صُ ن صوَّ مَ " اهلما عنَّ مر وعا د
 يِن ثَ عَ على ما  ذَ  كَ ثُ عَ  ال   ذْ " د رضي ات عنَّا  قالد قال ّل علي  املسلم عن  يب اهليا  -4

ََ إالا  ة  ورَ صُ  َُ دَ  تَ ؟  الا ات  عليَّ رسولُ   .(5) " َّتَ بذْ وَّ  سَ  ا  إالا رِ شْ ا  مُ بْ ها، اال قذَ تَ سْ مَ  

 :فردات  لمُ ي اعان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

 شاهبو بُ   و ضاهِ بُ 
 احا  ها رُ رَ وَّ صَ  ةٍ ورَ صُ  لَّ م ك ِّ  اتُ   ُ جيعَ  سٌ مْ ها نذَ رَ وَّ صَ  ورةٍ صُ   ِّ اُ   لَّ  ِ جُيعَ 
 ررُ تذْ ال تذَ  ُدَ ال تَ 
 عا  مِ تَ رْ مُ   ا  رِ شْ مُ 
 ألر ِ با  لِ سااِ َّ مُ تَ لْ عَ جَ  َّتَ بذْ وَّ سَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 بن.رِ وِّ املاَ  ةَ قو َ عُ   الطااِلبُ دَ    حيدِّ  - 
 .رِ وَ ة الاُّ م إ الَ   سولِ الرَّ   َ دْ هَ  حَ ضِّ وَ    بذُ  - 
 .رِ وَ االاُّ  ورِ بُ القُ  ةِ نَ تذْ ن  ِ مِ     حيذرَ  - 

 .(2606)، امسلم  رقم (5951)رااه البخار   رقم ( 2)
 .(5110)، امسلم  رقم (2225) رقم  رااه البخار ( 3)
 .(2110)، امسلم  رقم (5963)رااه البخار   رقم ( 4)
 .(269)رااه مسلم  رقم ( 5)
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 رس:ر الد  ناص  عَ 
 بة المصور لذوات األرواح:عقو اًل: أو  
 ر، اهيدّلثة األاىل عقو ة املاوِّ م األحادبث الثَّ    اَّ 
 ا  عذا ا  بود القيامة.النا  َّ  َدُّ  نَّ  -1
 م.ب مبا م نار جهنَّ بعذَّ  رها راحٌ صورة صوَّ    لَّ  ا ِّ ع  بداه، جيعَ ب مبا صنَ عذَّ َّ بُ  نَّ  -2
ما ر عليهِ دِ قْ ال بذَ  احِ الرُّ  خُ مْ إذ اخللق انذَ  ؛خٍ نا ِ يس هو  ِ ال رِ وَ م هذه الاُّ  خَ ر    بنمُ إلمَ بُ  -3

 ه.احدَ   اتُ إالا 

 :بور  والقُ  ر  وَ ه في الص  لفائ  ي خُ د  وهَ   هي  د  هَ  ثانياً: بيانُ 
 ات  هَّ إليها رسولُ جَّ ة اليت اَ ياد  املهمَّ َّ إىل القِ هَ جِّ وَ على  يب اهليا     بذُ     علي  عرِ بَ 
 اهيد
َْ ن مُ مذذذا  يهذذذا ِمذذذلِ  ؛هذذذاور ااوُ لاُّذذذإ الذذذة ا -1   سذذذائِ ن اَ ِمذذذ ةٌ يلَ ِسذذذاألهنذذذا اَ  ،اتِ  قِ ْلذذذضذذذاهاة 

 رر.الشِّ 
ذذ ذذأاَّ  َِ علذذى  بر االعاذذوفِ اذذوِ التَّ  بِ بَ َسذذّلد  ِ وح عليذذَّ السَّذذع م األر  كذذا  م قذذود نُذذقَذذاَ  رٍ رْ ل 

 .(1) بورالقُ 
دا ( لاي ال تُذ ْبٍ َِ  رَ دْ  قَ ر ع إالا ) ّل ت لألر ِ  ة  بَ سااِ مُ  ية حال تاريَ ة القبور العالِ بَ تسوِ  -2

 ة  صحاهبا.بادَ رر اعِ لشِّ ة لِ يلَ سِ ها ذلك اَ عُ  ذْ  رَ 
ٌُ رِّ  اَ  ،ة  أصحاب القبورنَ تذْ   المِ مَ َُّ اعَ  ساه  م ذلك اقع احملذارُ ع التَّ قَ ا اَ  لما      هلا  نوا

َِ   ح،عا  االذَّ ذُ كالد  ،ن العباداتمِ   .رر  كَب اذلك 

 يذدِ عِ ن الوَ د م ذلذك ِمذرَ مذا اَ األرااح، لِ  ااتِ بر ذَ وِ ْاذتَ بذا  لِ نِ جمتَ    باذو َ م  ب على املسلِ  الواجِ 
 .بدِ دِ الشَّ 

 :األسئ َلة
                                           

رى كْ الذذِّ  ألجذ ِ  ؛سم م اجملالِ هُ رَ وَ م صُ هُ مُ وْ قذَ  رَ وَّ ا ماتوا صَ جاال  صاحلا،  لما را  كانوا رِ سْ انَ  وثَ غُ واعا  ابذَ ا  اسُ ادا  اذلك   َّ ( 1)
 م. ِِ بادَ هبم إىل عِ  رُ مْ األَ  إىل    آلَ  اخلريِ   ِ عْ هبم م  ِ  دا ااالقتِ 
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ََ  )د قال  د1   (. اتِ   و  خبلقِ ضاهِ يامة الذبن بُ ا  عذا ا  بود القِ النا  دَّ  
 و . ُ ضاهِ  معىند بُ  اِّ  - 

 بن.رِ وِّ املاَ  ةَ قو َ ذكر عُ اُ  -ب
 دي ِ علِ َّ  يما بأل، مع التَّ مائِ لَ ُْ   َ دْ اهَ  َّ بَ دْ  هَ د  اِّ 2 
 ر.وَ الاُّ  - 

 ة.يَ العالِ  بورُ القُ  -ب
 َّ.بَ بَ  سَ اِّ ّلد.  ذَ عليَّ السَّ  وحٍ نُ  دِ وْ كا  م قذَ   على األر ِ  عَ قَ اَ  رٍ رْ َِ  لَ اَّ  َ  د إ َّ 3 
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 (1) الثونن والث  ام  رس الث  الد  
 ف  ل  الحَ  ة  رَ ث   في كَ  ما جاءَ  :باب

 َّ ا الا ميينَ  م    حيم َ ب على املسلِ وحيد،  يجِ التَّ  مالَ نام كَ مور اليت تُ ن األُ مِ   ِ ة احللِ رَ ثذْ كَ 
 . َ احللِ  رَ ثِ اْ بُ 

 [.89]املائدةد  َّجض مص ُّاقول ات تعاىلد  -1
 ةٌ قَ مَ نذْ   مَ احللِ " بقولد عن  يب هربرة رضي ات عنَّ قالد مسع  رسول ات ا  -2

 .(2)  "بِ سْ لاَ لِ  ةٌ قَ حَ ة، مَْ عَ لْ لسِّ لِ 
هم ات مُ لِّ اَ ال بُ  ةٌ ّلثَ ثَ " م قالدى عليَّ اسلا رسول ات صلا  رضي ات عنَّ   َّ  ما َ لْ عن سِ ا  -3
  تَِ شْ َّ، ال بَ تَ ضاعَ  ِ  اتَ   َ عَ جَ   ٌ جُ ، ارَ ِبٌ اْ تَ سْ مُ   ٌ ، اعائِ  ا ٍ  طٌ مِ يْ ََ يمد  ُ  لِ  م اهلم عذابٌ يهِ ِكِّ اال بُ 
 .(3) يحٍ حِ صَ  دٍ نَ سَ باين  ِ رااه الطَّ  ". َّينِ مِ يَ   ِ إالا  يعُ بِ َّ، اال بَ ينِ مِ يَ   ِ إالا 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

    يهاة املشتَِ بَ غَ ارَ ااِجها رَ لِ  بٌ بَ سَ  ةِ عَ لْ لسِّ لِ  ةٌ قَ مَ نذْ مَ 
 َّتِ كَ َر  ذَ  االِ َّ ا َ اِ قْ نذَ لِ  بٌ بَ سَ  بِ سْ اَ لْ لِ  ةٌ قَ حَ مْ ذمَ 

 بِ نو الذُّ  سِ نَ ن دَ م مِ رهُ هِّ طَ ال بُ  ميهِ ِكِّ ال بُ 
ذذذذمْشَذذذري  َ اذذذغِ تَ  طٌ مِ يْ ََ  ُ  كبذذذذري   د، ااملذذذذراد هنذذذارِ عْ م الشَّذذذ بُ يْ الشَّذذذ دطَ مَ ط. االشَّ

 .ريا  لََّقِ  رَ ، اُصغِّ نِّ السِّ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 د.بْ العَ  يدِ وحِ تَ ة لِ اَ مور املنقِ ن األُ   مِ احللِ  ةَ رَ ثذْ كَ     َّ   الطااِلبُ حَ وضِّ    بُ  - 
 ة. َ الااذِ  ميا ِ األَ  ةَ طورَ ُْ  جَ تِ نْ تذَ سْ    بَ  - 
 ة. َ ميا  الااذِ األَ َّ  ِ تَ عَ لْ   سِ اِّ رَ ن بذُ ة مَ قو َ عُ  اِّ بذَ    بذُ  - 

 .(1606)، امسلم  رقم (2087)رااه البخار   رقم ( 2)
 .(821)، ام املعجم الاغري  رقم (2111)رااه الطباين م املعجم الابري  رقم ( 3)
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 .ا ِ النا  قارُ ااحتِ  ،احلقِّ  دُّ رَ  درُ بذْ ، االاِ رٌ بذِّ اَ تَ مُ  ريٌ قِ  َ  ِبٌ اْ تَ سْ مُ   ٌ عائِ 
 عِ ْيذذم البذَ   ِ احللِذذ عمالِ تِ اْسذذ ةِ رَ ثْذذذاَ لذذَّ، لِ  ة  ضذذاعَ  ِ   ذذاتِ   َ احللِذذ  َ َعذذجَ  َّتَ ضاعَ  ِ  اتَ   َ عَ جَ 

 .را االشِّ 

 :س  ر  الد   رُ ناص  عَ 
 :ين  م  اليَ  ظ  ف  جوب ح  وُ اًل: أو  
ما  لِ اباو  حَ  ،ة عند احلاجَ ات إالا    ِ ا.  ّل حُيلَ مِ   اليَ مْ َّ حَ اإجّللِ  يم اتِ َِّ عْ ن تذَ مِ  إ َّ 
، قال اِ مِ اليَ   ِ ه حبمْ بادَ َّ عِ سبحانَ  اتُ  رَ مَ اقد  َ  ،بِّ حَ ستَ امل يدِ وحِ التَّ  ن كمالِ ذلك مِ  أل َّ  ؛قا  صادِ 
 دورٍ مُ أُ باو   ِ   ُ مْ ااحلِ  ،َّجض مص ُّ تعاىلد
 . ِ ن احللِ مِ  د انكثارِ عدَ  -1
َْ  رٍ مْ  َ  رِ رْ   على تذَ لَ  إذا حَ ، إالا (1)  يَّ ثِ د احلنْ عدَ  -2  .رْي هو 
 .ثِ ارة عند احلنْ الاما  رِ رْ د تذَ دَ عَ  -3
  ا .كاذِ   اتِ    ِ ب احللِ جتنُّ  -4
مات ن احملرَّ ذلك مِ  َّ. اك ُّ ينِ مِ يَ ه لِ ريُ امِ تَ   ُّ َّ ابقِ ثُ نْ ر حِ ثُ اْ بَ   َ ر احللِ اثِ ن بُ مَ  ن املعلود   َّ  مِ 
 .دِ بْ العَ  يدِ حِ وْ تذَ ة لِ اَ املنقِ 

 :ةُ دَ ق  عَ ن   المُ  ينُ م  ثانياً: اليَ 
 لِ وْ ثذ  قَذذ يهذا، مِ  ةَ ارَ مَّذبث ال كَ احلذدِ   ِ رَ م عَ  دٍ اْ ّل قَ سا   ِ   على اللِّ اليت جترِ  وِ غْ ميا اللَّ  إ َّ 

 ) لى، اات(.ا ،، اات(د )ال ِ جُ الرَّ 
ة عنذذد ارَ ب  يهذذا الاماذذجِتذذالذذيت سذذا   هذذذه االلِّ  بُ ْلذذأ عليهذذا القَ واََذذة الذذيت تَ دَ ِقذذا املنعَ ا اليِمذذ ماذذ
 .ثِ احلنْ 

 :ع  لَ الس   يج  و  ر  ت َ ل   ف  ل  الحَ  عمال  ت  ن اس  ير م  حذ  ثالثاً: الت  
ذذة  أنَّذذعَ لْ علذذى السِّذذ عُ   البذذائِ لَذذحَ   ْ إ َْ  يهذذا كذذذا اكذذذا اهذذو   يَ ِطذذعْ َّ  ُ  ا  نَّذذ ،تاها  اذذذا اكذذذاَّ ا

                                           
   عليَّ.لَ ع  يما حَ اجُ د التَّ ثُ احلنْ ( 1)
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 َِّ لِذذعْ سذذبحانَّ م  ِ  ى اتَ َّ قذذد عَاذذ يهذذا، الانَّذذ  حِ هذذا االذذرِّ عِ يْ   إىل  ذَ دِّ إلَ هذذا ابُذذذجُ اِّ رَ ، قذذد بذُ (1) بٌ كذذاذِ 
ح معا   ْ االرِّ  املالِ   ُ  ْ رَ  بَ هَ يا، ارمبا ذَ نْ بنا  اال دُ َّ دِ ع  ِ مِ تَ نْ ة هذا املال.  ّل بذَ كَ َر  ذَ  االِ َِ ب  ِ عاقَ يُ هذا.  ذَ 

 ذلك.  ا غريِ  بٍ هْ  ا نذَ  بقٍ حبرِ 
ل أْ الذ  ال بَذ احلّللِ  حِ  ْ  الرَّ  َِّ مالِ  يبِ يِ طْ ب، اتَ ذِ ن الاَ ر مِ م احلذَ املسلِ  رِ اجِ ب على التا  الواجِ 

ََ إالا   .ِق دْ الاِّ  بقِ رِ  عن 

 اس:ن الن  م   أصناف   ة  الثَ ثَ ل  ديد يد الش  ع  رابعاً: الوَ 
ن هم مِ رُ هِّ طَ ، اال بُ (2) مهمالِّ ال بُ  اتَ  ااةد   َّ ن العُ مِ  ثّلثة  صنافٍ لِ  دبدَ الشَّ  يدَ الوعِ    اَّ 

 ذاب إليم. اهمد، اهلم عَ نوبِ الذُّ  سِ نَ دَ 
 هذو  دٍ َحذ  ن كذ ِّ ا  ِمذيحذبِ ّل  قَ َمذنذا اإ  كذا  عَ َّ، االِِّ نِّ ِسذ َبِ نذا مذع ِكذة الِِّ شَ ب  احِ اِ تَ رْ ن بذَ مَ  -1

ََ مِ   َّ.قِّ م حَ  ي ٌ عِ ة ضَ يَ ي املعاِ داعِ  أل َّ  ؛حا  بْ قذُ  دُّ ن هذا  
ذا . االاِ  علذى الناذبَّ َاذتَ بذَ  ريٌ ِقذ َ  -2 اعي لذَّ د الذدا دَ مذع َعذ ريِ ِقذالمَ  ابارُ تِ يحذا   اْسذبِ اإ  كذا  قَ  رُ بذْ
 لَّ. ةٌ يعَ بِ ََ  رَ بذْ الاِ  على   َّ  بدلُّ 

ذذذذ عِ ْيذذذذم البذَ   ِ احللِذذذذ عمالِ تِ ن اْسذذذذر ِمذذذذثِذذذذاْ ن بُ َمذذذذ -3  ة  يلَ ِسذذذذلذذذذَّ اَ اجيعَ  اتِ  ن اسذذذذمَ هِ تَ ْمذذذذرا   يَ االشِّ
 َّ.ساب مالِ الكتِ 

 اتُ  رَ َمذا الذيت  َ ِمذيَ لَّذا  لِ مْ حِ  صذاِدقا ؛   ذات تعذاىل الذو كذا  احللِذ ةِ رَ ثذْ ب كَ م جتنَّ على املسلِ  إ َّ 
 .تعاىل عَّيما  تها، اتَ حبمَِّ 

 :األسئ َلة
 .َّ جض  مص ُّقال تعاىلد  د1 
 ها.دْ دِّ . عَ مورٍ ّلثة  ُ ثَ  ِ  األميا ِ   ُ مْ ق حِ حقَّ بتَ  -
إمنذذا  ، يهذذا ةَ ارَ بث ال كماذذاحلذذدِ   ِ رَ م َعذذ دٍ ْاذذّل قَ سذذا   ِذذغذذو الذذيت جتذذر  علذذى اللِّ د ميذذا اللَّ 2 

                                           
 رٍ ْمذذلها علذذى  َ ار، اهذذي الذذيت بسذذتعمِ مث م الناذذ ،م انمثصذذاِحَبها  لَيِمذذِا الَغمذذو ، اهذذي الذذيت تَذْغِمذذسُ ن ار ِمذذاحلذذذَ  اجذذوبُ ( 1)

 .بٌ ذِ اهو كا  َ لَ ن حَ مَ   ِّ اُ ة لِ اإمنا عامَّ  ،را االشِّ  عِ يْ البذَ  ِ  صُّ َّ، اهي ال َّتتَ  ِ ذِ اَ ما   ِ  ا  عالِ كاذِ   ما ٍ 
 .َِّ يِ مْ على نذَ  لُّ دُ بَ  هذا احلدبث ال  ن َّ  يخِ و ِ االتَّ  بِ ضَ ّلد الغَ ا كَ  ما  ،ضاّلد الرَّ ّلد هنا كَ ي الاَ مْ نذَ املراد  ِ ( 2)
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 ة.دَ قِ املنعَ  اِ مِ ارة م اليَ ما ب الاَ جتِ 
 ة.دَ قِ ا املنعَ مِ ف اليَ رِّ عَ  - 

 .ي ِ لِ الدَّ  رِ كْ مع ذِ  ،ار اما  كَ اِّ  ذَ  -ب
   منمقة للسلعة محقة للاسب.احللِ د" د قال 3 
 ع.ة على مال البائِ  َ الااذِ  ميا ِ األَ  رَ ر  ثذَ ذكُ اُ  - 

 ؟ مر املسلِ اجِ ب على التا ما الواجِ  -ب
ذذذد  ُ اذذذاة، اهذذذمن العُ ِمذذذ لثّلثذذذة  صذذذنافٍ  يذذذد َذذذدبدٌ عِ باين اَ د م حذذذدبث الطَّذذذ4  ،  ا ٍ  طٌ مِ يْ ََ
 َّ.ينِ مِ يَ   ِ إالا  يعُ بِ اال بَ  ،َّينِ مِ يَ   ِ   إالا ال بشتَ  ،َّتَ ضاعَ  ِ  اتَ   عَ   جَ جُ ، ارَ ِب اْ ستَ مُ   ٌ اعائِ 
   ............... د عائِ    ...............طد مِ يْ ََ اليةد  ُ مات التا  معىن الالِ  اِّ  - 

 ؟ ااةيد ألائك العُ عِ ما الوَ  -ب
 اليةدن األ عال التا مِ   ٍ عْ  ِ  عليَّ ك ا  ذكر ما دلَّ د اُ 5 

 عليَّ لَّ دَ ما   ُ عْ المِ 
  بَّ اَ تَ ري بذَ  قِ  -1
  َّينِ مِ يَ    ِ شتَ يع ابَ ر ببِ تاجِ  -2
   ا ٍ  طٌ مِ يْ ََ  ُ  -3
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 (1) الثونوالث   اسعالت  رس الد  
 ف  ل  الحَ  ة  رَ ث   ما جاء في كَ  :بابتابع/ 

 رُ يذْ َْ " دقالد قال رسول ات ا رضي ات عنَّ اَ  ن حُ  مرا َ حيح عن عِ ام الاَّ  -4
تا  ا رَّ َّ مَ نِ رْ ر  عد قذَ كَ وهنم، قال عمرا د  ّل  در   ذَ لُ مث الذبن بذَ  ،وهنملُ ، مث الذبن بذَ ين رْ يت قذَ مَّ  ُ 
و و ، نذرا  اال بُ إلمتنو ، ابَ اال بُ  دا ، اَيونو َ هَ شْ تَ سْ دا  اال بُ هَ شْ ما  بَ وْ كم قذَ دَ عْ  ذَ  ؟ مث إ َّ  ّلثا  ثَ 
 .(2) ( نمَ م السِّ ر  يهِ هَ َّْ ابَ 

وهنم، لُ الذبن بذَ  ، مثَّ ين رْ قذَ  ا ِ النا  رُ يذْ َْ " قالد  يبَّ النَّ  ات عنَّ   َّ ا يَّ عن ا ن مسعود رضي 
ََ َّ، اميينُ م ميينَ هِ دِ  حَ  ةُ ادَ ق َهَ بِ سْ تَ  دٌ وْ قذَ  ي ُ وهنم، مث جيِ لُ مث الذبن بذَ   .(3) " َّتَ هادَ َّ 

 .غارٌ احنن صِ  دِ هْ االعَ  ةِ هادَ نا على الشَّ  ونَ رِ ضْ قال إ راهيمد كانوا بَ 

 دات:فر عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

 ات  سولِ ة رَ حا َ ، ااملراد هنا صَ دٍ ااحِ  ما ٍ د  ه   َ  ُ رْ القَ  ينرْ قذَ 
َْ  ةِ حا َ ن الاَّ وا مِ قَّ لَ ا عو  الذبن تذَ اهمد التا  وهنملُ مث الذبن بذَ   مهِ جِ هَ ذاا مبنذْ ا 
 اعِ ا ِ و التا عُ اهم تا ِ  وهنملُ مث الذ  بذَ 

ََ  دا هَ شْ بَ   ارِ ة الُِّ هادَ املرادد 
 مهِ قِ سْ مِ ة لِ هادَ م الشَّ نهُ ب مِ لَ طْ ال تُ  دا هَ شْ تَ سْ اال بُ 
ُُ ااخلِ  رُ دْ ةد الغَ اخليانَ  و اَيونُ   دا

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

ِْ هَ َّْ ة اليت تَ يمَ مِ مات الذَّ ن الاِّ مِ   الطااِلب   حيذرَ  -   ما .ر الَِّ ر م آ
 .اتِ  ةِ غار على َاعَ ة الاِّ  َ شِ نْ على تذَ   ِ لَ السَّ  صَ رْ حِ  طَ بِ نْ تذَ سْ    بَ  - 
 .ميا ِ األَ   ِ مْ   م حِ لَ السَّ  ِ  د  الطاالبتَ قْ    بذَ  - 

 .(2535) رقم  (، امسلم2651)رااه البخار   رقم ( 2)
 .(2533)، امسلم  رقم (2652)رااه البخار   رقم ( 3)
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 ال بإلدا  ما اجب عليهم  النذر ابنذرا  االبو و 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :ة  م  األُ  لُ ضَ ف  ة أَ حابَ الص  أواًل: 
ََ   ةِ مَّ األُ   ُ ات عنهم   ضَ ة رضي حا َ الاَّ  يت   مَّ رُ يذْ َْ م قولَّد"  سول لك الرَّ د  ذهِ كما 

ََ ثْ مِ    اخللق  عد األنبيا ، ما كا  الن باو َ    هم   ضَ  ين "؛رْ قذَ  سبحانَّ  م اتُ هُ  ذَ رَّ لهم،  قد 
مَّ  ،هم ا مواهلماجاهداا معَّ  أنمسِ  ،مَ لْ غوا عنَّ العِ لَّ ا ذَ  ،راه ناصَ  د َّ امَّ يا بِ نَ  ةِ بَ حْ اُ  ِ  لوا َا

 م.عنهم ا رضاهُ  اتُ  يَ ضِ بن العَّيم،  رَ هذا الدِّ  رِ شْ نَ  ن  ج ِ مِ  املشاقا 

 :رون  القُ  لُ فاضُ ثانياً: تَ 
حا ة، ة األاىل، اهمد الاَّ ّلثَ الثَّ  را ُ القُ  ةِ مَّ هذه األُ  ْريَ    َّ م ى ات عليَّ اسلَّ سول صلَّ الرَّ   اَّ 

 را ِ ه الُقذذذ، مث  عذذذد هذذذِ ةِ وَّ بُذذذالنُّ  نذذذورِ  نهبم ِمذذرْ م اقُذذذذ ذذيهِ  ور انسذذذّلدِ َُّهذذا عا، لِ ا عو ، ا تبذذُا التاذذذاالتاذذ
 .ةِ مَّ م األُ  رُّ و الشَّ شُ مْ ة بذَ لَ املمضَّ 

 ة:يمَ م  فات الذ  ن الص  م   ر  ذَ جوب الحَ ثالثاً: وُ 
  انميذذا ، عْ َضذذلة، لِ هر  عذذد القذذرا  املمضَّذذَّْ تَ ة َسذذيَمذذمِ ذَ  ماتٍ هنذذار ِصذذ   َّ   سذذولُ  الرَّ  ْذذَب 

 مات هيداهذه الاِّ  ،َّ تِ وَّ بذُ ن  عّلد نذُ م مِ لَ اهذا عَ   يبُّ   َّ النَّ اقد ظهر ما  َْب 
 .(1) ُ  يهاَسرُّ هادة االتَّ هاا   الشَّ التَّ  -1
 ة.اخليانَ  -2
 ذر. النَّ  د الو ا ِ عدَ  -3
 ات. ةِ ي عن َاعَ لهِ َّ الذ  بُ  ُّ م االتَّ عُّ نذَ التذَّ  -4
 . ِ ة احللِ رَ ثذْ كَ   -5
 َّ.تِ يدَ قِ عَ َّا  لِ مْ َّ، احِ بنِ دِ لِ  ة  ّلمَ ة، سَ يمَ مِ مات الذَّ ذه الاِّ قُو م هن الوُ مِ  رَ    حيذَ  مِ ى املسلِ لَ  عَ 

                                           
ََ  صَ خْ      هذا الشَّ رِ دْ َّ ال بَ لَ   إذا كا  املشهودُ إالا  ،نَّمِ  بَ طلَ إىل    تُ  ةِ هادَ م الشَّ  ُِ سرُّ التَّ  دا ذَ ( 1) ى    اَيَشذ ةٌ هادَ عنده 

ََ دِ نْ عَ  دلَّ ابقولُ  د إليَِّ دَّ قَ تذَ د بذَ اهِ الشا   ن َّ  ،نَّم يعَ ضِ بَ  ذ ال  ُ ُ  َحذِدبثد" َمذاعليذَّ حيُ  ،ةهادَ   لك   ؟ا دَ هَ الشُّذ م خبذريِ كُ بِ ْْ
 .(1719)رااه مسلم  رقم  هَلا ".   ُبسأَ   َ بْ َّ قذَ تِ هادَ شَ ل  ِ أْ الذ  بَ 
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 م:ه  نائ  ة أب  يَ ب  ر  ت َ ب   ف  لَ ة الس  نايَ رابعاً: ع  
  هادة ااحللِذيم الشَّذهم علذى تعَِّذ ذو    نذا َ دِّ إلَ ا عا  هنذم كذانوا بذُ عذن التاذ يا عِ خَ  إ راهيم النَّ َيِب 

 .َب   هبما م حال الاِ ساهُ ى  َّ ذلك إىل التَّ ر  دَّ غَ الاِّ  مها م حالِ ن اعتادَ مَ  أل َّ  ؛ ات
 هِ رِ يم  ااِمذَِّذعْ م اتذَ رهبِذ ةِ علذى َاَعذ غارِ ة الاِّذ َ ِشذنْ احل م تذَ الاا   ِ لَ السَّ ي  ِ أسِّ نا إىل التَّ جَ وَ  ما  حْ 

 يَّ.اهِ وَ نِ  رِ رْ اتذَ 
 يمَ َِّ عْ نام تذَ   تُ احللِ  ةَ رَ ثذْ كَ   أل َّ   عند احلاجة إىل ذلك؛إالا   اتِ   َ  حيلِ  الا  دِ بْ ب على العَ  الواجِ 

 سبحانَّ. اتِ 

 :األسئ َلة
 اليةدراغات التا امأل المَ  د1 
   ............... ااملراد هبم م احلدبثِ  ، ...............ه   ا  همد القر  م النا  -1
   ...............ة هيد اخليانَ  -2
   ...............ا ،  ...............ا  ، ...............ة القرا  الثّلثة، اهم مَّ ْري هذه األُ  -3
  دد علَّ 2 
 ة األاىل.ّلثَ ة القرا  الثَّ مَّ هذه األُ  رُ يذْ َْ  - 

 د.هْ االعَ ة هادَ يم الشَّ عَِّ هم على تَ ا أل نائِ عِ ا ِ التا  ببُ أدِ تَ  -ب
ذذذ رمات الذذذيت تََّهذذذن الاِّذذذة ِمذذذمَ ِصذذذ ة اتِ ي عذذذن َاَعذذذِهذذذلْ َّ الذذذذ  بذُ  ُّذذذرَ م االتذَّ عُّ نذَ د التذَّذذذ3  ِْ ر م آ

 ما .الَِّ 
  ْرى. ماتٍ صِ  ّلثَ اذكر ثَ  - 

 ؟ ماتهور هذه الاِّ ب ظُ بَ ما سَ  -ب
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 (1) عونرس األربَ الد  
 ه  ي  ب  نَ  ة  م  وذ   الل   ة  م  ما جاء في ذ   :باب

 اتِ  دِ هْ عَ   ُ قْ وحيد، انذَ لتَّ ة لِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ ها مِ ضُ قْ ، انذَ بٌ ااجِ  رٌ مْ  َ   ا   العهودِ الوَ 
ََ  َّ يِّ بِ نَ  دِ هْ اعَ  َّسبحانَ   .قِ اخللْ  دِ هْ عَ   ِ قْ ن نذَ م مِ ا عََّ  دا  
 [.91]النح د  َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ اقول ات تعاىلد  -1
ريا  على  مِ  م كا  إذا  مَّرَ ى ات عليَّ اسلَّ ات صلَّ  رسولَ  ة رضي ات عنَّ   َّ دَ بْ رَ عن  ذُ ا  -2

 ي ِ بِ ، م سَ اتِ  مِ سْ اا  ِ اغُِ " ن املسلما ْريا ،  قالدن معَّ مِ وى ات امَ قْ تذَ  اصاه  ِ  ةٍ بَّ رِ  ا سَ  شٍ يْ جَ 
 ي َ قِ يدا ، اإذا لَ لِ لوا اَ تُ قْ لوا، اال تذَ اا، اال متثِّ رُ دِ غْ وا اال تذَ لُّ غُ اا اال تذَ ُِ ، اغْ اتِ  ِ  رَ مَ كَ   نْ لوا مَ ، قاتِ اتِ 
ِْ  - االٍ ِْ  ّلثِ م إىل ثَ هُ عُ ن املشركا  ادْ ر مِ اَّ دُ عَ  نهم مِ   ْ بَ ور  اقذْ ما  جا ُ  نَّ هُ تذُ بذَ أ  -ّلل  ا 
ن ل مِ وا حَ هم إىل التَّ عُ نهم، مث ادْ   مِ بَ  ن  هم  جا ور  اقذْ  ،هم إىل انسّلدعُ عنهم، مث ادْ   َّ اكُ 
ربن، اعليهم ما على هاجِ لمُ م ما لِ هُ لَ هم  هنم إ   علوا ذلك  ذَ م إىل دار املهاجربن، ا ْبِ هِ دارِ 

م املسلما، جير  عليهِ  هم  هنم باونو  كأعرابِ لوا منها  أْبِ وَّ حَ تَ املهاجربن،  ن    وا    بذَ 
داا مع املسلما،  ن  هم     جياهِ إالا   ٌ يْ ََ   ِ يْ ة االمَ يمَ نِ تعاىل، اال باو  هلم م الغَ  اتِ  مُ اْ حُ 
ِبَ ا  اسأَ وْ  ذَ  َ   تِ ن  اعِ تَ ا  اسْ وْ  ذَ عنهم،  ن  هم  َ   َّ   منهم اكُ بَ ،  ن  هم  جا ور  اقذْ ةَ هلم اجل

 اتِ  ةَ مَّ   هلم ذِ َّ،  ّل جتعَ يِّ بِ نَ  ةَ مَّ اذِ  اتِ  ةَ مَّ ذِ   َ ار    جتعَ  أرادُ  نٍ اْ حِ   َ هْ  َ  تَ رْ م. اإذا حاصَ هُ لْ اقاتِ 
 مْ اُ  صحا ِ  ةَ مَّ اذِ  مْ اُ مََ اا ذِ رُ مِ خْ ذتَ  ام إ ْ ك،  ننَّ  صحا ِ  ةَ مَّ ك اذِ تَ مَّ   هلم ذِ َّ، الان اجعَ يِّ بِ نَ  ةَ مَّ اذِ 
 َّ.يِّ بِ نَ  ةِ مَّ اذِ  اتِ  ةَ مَّ اا ذِ رُ مِ َّتَْ ن      مِ وَ هْ  َ 

هلم على حُ اتِ  مِ اْ هلم على حُ ِِ نْ ار    تذُ  أرادُ  نٍ اْ حِ   ِ هْ رت  َ اإذا حاصَ  ، اتِ  مِ اْ ،  ّل تن
 .(2) رااه مسلم " م  د ال يهِ  اتِ  مَ اْ حُ  يبُ اِ تُ ك ال تدر ،  َ  ننَّ  ،كَ مِ اْ على حُ  مْ هلُ ِِ نْ الان  َ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 ار.لاما لِ  َّ ارسولِ  اتِ  دِ هْ عَ  إعطا ِ  مَ لطاالب حاا    بذكرَ  - 
 ار.الو مع الاما  هودِ العُ  ا   ِ الوَ  يم اتِ َِّ عْ ن تذَ مِ    َّ  جَ تِ نْ تذَ سْ    بَ  - 
 بن.دِ جاهِ لمُ لِ   سولِ صابا الرَّ اَ  حَ ضِّ وَ    بذُ  - 

 .(1731)رااه مسلم  رقم ( 2)
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 فردات:ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

 دُ هْ ةد العَ مَّ الذِّ  ة اتِ مَّ ذِ 
 ع إليَّجِ رْ اتذَ  نَّ اتُِغريُ   مِ ن اجليش َّترُ ة مِ عَ طْ ةد هي القِ بَّ رِ السَّ  ةبَّ رِ سَ 

ْْ لولُ الغُ  والُّ غُ ال تذَ   هاتِ مَ سْ قِ   َ بْ ة قذَ يمَ نِ ن الغَ مِ  ذُ د األ
 دِ هْ العَ   ُ قْ د هو نذَ رُ دْ الغَ  درااغْ ال تذَ 
 َِّ  عضائِ  عِ طْ قَ  ِ  ي ِ تِ بَّ القَ وِ شْ د تَ ي ُ مثِ لتَّ ا لواال متثِّ 

 ي ِ الِ التَّ  نَّ غ سِ لُ بذْ ن مل بذَ مَ  -هنا  - يدِ لِ الوَ املراد  ِ  يدا  لِ اَ 
 اٍ ِْ اال غَ  ةٍ رَ جْ هِ  ن غريِ ة مِ بَ ا م البادِ نِ اكِ السا   عراب املسلما

ِْ  ةيمَ نِ الغَ   تالٍ قِ  ِ  ارِ ما الاُ  والِ مْ ن  َ ذ مِ ما ُ 
 تالٍ قِ  ن غريِ ار مِ ما الاُ  موالِ ن  مِ  ذَ ِْ ما  ُ   ُ يْ المَ 
 مهِ تِ ابَ م امِح هِ نِ مْ  َ   َ قا ِ ار مُ ما ن الاُ ذ مِ َْ إلْ بذُ  مالٌ  ةبَ اجلِْ 
 ار  ي  مِ اَْ  اا ٍ مَ   ا كُ  ناْ احلِ 
 ُكمهودَ وا عُ ضُ قُ نذْ تذَ  مْ اُ مََ راا ذِ مِ َّتَْ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :هود  العُ ب   فاء  الوَ  جوبُ وُ اًل: أو  
ة  ا مَ املبَ  هودُ ن تلك العهودد العُ يق، امِ ااملواثِ  هودِ العُ  ِ   ا ِ الوَ ه  ِ بادَ َّ عِ حانَ سب اتُ   مرَ 
ن َّ، اذلك مِ  ِ  ارِ لاما لِ  يدٌ هِ ِْ بن، اتذَ الدِّ   ِ أْ شَ لِ  بنٌ ا وِ  اتِ  يمِ َِّ عْ تذَ لِ  رٌ رْ ها تذَ ضُ قْ ار،  نذَ ا االاما مِ املسلِ 
 .دِ بْ العَ  يدِ حِ وْ تذَ ة لِ اَ مات املنقِ احملرَّ 

 :يوش  الجُ  اد  و  قُ ل   يث  د  ة في الحَ دَ صايا الوار  ن الوَ م   ثانياً:
 ق هبم. ْ ن معهم االرِّ إىل مَ  اانحسا ُ  اج َّ  عَِّ  تقوى اتِ  - 

 تال.عند القِ  ة  اتِ عانَ االستِ  -ب
 ات. ي ِ بِ ن اجلهاد م سَ مِ  د املطلوبُ إىل انسّلد هي املقاَ  ا ِ ة النا دابَ هِ   َّ   - 
 هبذا ِ االرُّ  نِّ السِّذ بارِ ى اكِ سا  ااملرضَ االنِّ  يا ِ بْ كالاِّ   تالِ كو  م القِ شاِر ن ال بُ الذب  ِ تْ َرأ قذَ  -د
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 .عِ وامِ ا م الاَّ عِ طِ املنقَ 

 :ار  ف  لكُ ل    هسول  رَ  د  ه  وعَ  الل   د  ه  عَ  يم إعطاء  حر  ثالثاً: تَ 
م   هلذمنذَّ    جيَعذ ارب الاماذلُ طْ وهنم،  يَ اُ م حُ  ارَ ر الاما اجليش عندما حياصِ  دَ قائِ  ر ذَّ حَ 

َْ     جيع َ ِمن  َّ يَّ بِ نَ  دَ هْ اعَ  اتِ  دَ هْ عَ    دِ ْهذالعَ  ِ   ذا ِ الوَ  قَّ ف َحذرِ ْعذن مل بذَ َّ مَّذِضذقْ ة نذَ يَ ْشذهلم ذلذك، 
ن   ِمذذوَ  ْهذذ قِ د اخلْلذذْهذذعَ   َ ْقذذنذَ  َّ؛ أل َّ  صذذحا ِ  دَ ْهذذه اعَ دَ ْهذذ  هلذذم عَ الاذذن جيَعذذ  األعذذراب، ِ عْ كذذبذَ 
 .َّ يِّ بِ نَ  دِ هْ اعَ  اتِ  دِ هْ عَ  صِ قْ نذَ 

 رابعاً: تحريم إنزال الكفار على حكم الل:
م إذا كانذ    املسذلِ علذى املمذااِ   ذن َّ  اتِ  مِ ْاذعلذى حُ  ِالَ ن املسلما النُّ ار مِ ب الاما إذا َلَ 

هلم على حُ ة    بُ بَّ هادِ تِ ة اجْ املسألَ   بُ بَ سلما، االسَّ لمُ ح لِ لَ َّ األصْ م مبا برى  نَّ م  يهِ  يحاُ  ؛َّمِ اْ ن
   د ال.اتِ  مَ اْ م حُ  يهِ  م ه   صابَ ال بعلَ َّ  نَّ 

 أل َّ  ؛  هبذاهذااُ ها االتَّ ِضذقْ ن نذَ ر ِمذيق، ااحلذذَ هود ااملواثِ  ا   العُ الوَ  ب على  ه  انسّلدِ االواجِ 
 مات.ن احملرَّ ذلك مِ 

 :األسئ َلة
 دة م حدبث الباب.صابا الوارِ الوَ  ر  همَّ اذكُ  د1 
ذذذ سذذذا  ااملرضذذذى اكبذذذارِ بيا  االنِّ الاِّذذذ  ِ ْتذذذد قذَ دَ َعذذذ ِ  ات  رسذذذولُ  د  مذذرَ 2    مذذذا مل حيُاذذذنِّ السِّ
 تال.منهم قِ 
 على ذلك. ن حدبث الباب ما بدلُّ مِ   ِر خْ استَ  -
 .دِ هْ العَ  ِ   ا ِ الوَ  جوبِ ن احلدبث على اُ   مِ لِّ د دَ 3 
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 (1) عوني واألربَ رس الحاد  الد  
 على الل   ما جاء في اإلقسام   :باب

ة اَ مات املنقِ احملرَّ  مِ ن  عََّ َّ مِ َّ سبحانَ لِ ضْ على  َ  رِ جْ حَ ذال َِّ جْ اىل على اَ تع على اتِ  انقسادُ 
 ن ذلك.ر مِ ب احلذَ جِ .  يَ دِ بْ العَ  يدِ وحِ تَ لِ 

 رُ مِ غْ ال بذَ  د ااتِ  ٌ جُ قال رَ " د عن جندب  ن عبد ات رضي ات قالد قال رسول ات -1
لَّ  تُ رْ مَ  قد غَ ؟ إينِّ  ّل ٍ مُ لِ  رَ مِ غْ     ال  يَّ لَ  عَ ىلَّ أَ تَ بذَ  ن ذا الذ د مَ اج َّ  ،  قال ات عَِّ ّل ٍ مُ لِ  اتُ 
 .(2) ( رااه مسلم كلَ مَ عَ   ُ طْ بَ ا حَ 

 مَ لَّ اَ ، قال   و هربرةد تَ دٌ عا ِ   ٌ جُ رَ   َ القائِ    َّ رضي ات عنَّ  ام حدبث  يب هربرةَ  -2
ِْ   دُ قَ  ذَ اْ  َ  ةٍ مَ لِ اَ  ِ   .(3) َّتَ رَ نياه اآ

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 معناها  لكلمةا 

 يَّ لَ   عَ حيلِ  ىلَّ أَ تَ بذَ 
  ُ لْ طَ  ْ  َ   ُ طْ بَ  حَ 
  اَ لَ هْ  َ   قَ  ذَ اْ  َ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 تعالى: على الل   ل  طاوُ ة الت  طورَ خُ اًل: أو  
ي على غِ بَ نْ ه لَّ،  يذَ رِ اْ ال مُ   ٍ يْ ََ   َّ َّ كُ تُ محَْ   رَ عَ سِ ، اَ يم ااجلّللِ عَِّ التَّ  مالُ َّ لَّ كَ سبحانَ  اتُ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 َّ.لِ ضْ  َ  على رِ احلجْ  َِّ جْ على اَ  على اتِ  انقسادِ  ةَ طورَ ُْ   الطااِلبُ باِّ    بُ  - 
 . تعاىلعلى اتِ  انقسادِ  مَ اْ حُ    الطااِلبُ اِّ مَ    بذُ  - 
 . ِ مَ العَ ار  ِ ااالغتِ  سا ِ اللِّ  رَ طَ َْ  جَ تِ نْ تذَ سْ    بَ  - 

 .(1621)رااه مسلم  رقم ( 2)
 .(1601)رااه   و دااد  رقم ( 3)
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، ّل ٍ مُ ر لِ مِ غْ ال بذَ  اتَ  م  أ َّ سِ قْ ،  ّل بذُ مع اتِ  بَ دَّ أَ تَ    بذَ  -ّلح الاَّ   ِ هْ ن  َ اإ  كا  مِ  - دِ بْ العَ 
 .اخلريِ  بَّ حُ اَ  ةَ رَ يذْ َّ الغَ ثُ الو كا   اعِ 

 على الل: ثانياً: أنواع اإلقسام  
 إ َّ د" َّ لقولِذذ ٌِ جذذائِ .  هذذذا  ذذاتِ  ةِ َقذذاالثذِّ  نِّ الََّّذذ نُ ْسذذمد حُ َسذذعلذذى القَ  ثُ    باذذو  الباِعذذ -1

 .(1) " هرَّ  ذَ ألَ  م على اتِ سَ ن لو  قْ مَ  اتِ  بادِ ن عِ مِ 
جِ  سِ مْ النذَّ  ِ  مد انعجابُ سَ ث على القَ عِ اباو  الب    -2  ةُ . ام ذلذك إسذا َ اتِ   ِ ضْ ري  َ َا

 يذذذدِ وحِ تَ لِ  ةِ َاذذذمذذذات املنقِ رَّ ن احمل.  هذذذذا ِمذذذّل ٍ ُمذذذلِ  ر اتُ ُمذذذغْ ال بذَ  د ااتِ لِ وْ َقذذذ، كَ اجذذذ َّ  عذذذَِّ  مذذذع اتِ  بٍ دَ  َ 
 .دِ بْ العَ 

 ُو هو املراد هبذا الباب.اهذا النَّ  -

 :سان  الل   ر  طَ ن خَ م   ر  ذَ جوب الحَ ثالثاً: وُ 
َْ ِمذذ برِ حذذذِ التَّ  َِّ ْجذذعلذذى اَ   يبُّ  النَّذذَيذذِب    ٍ ُجذذرَ لِ  اتُ  رَ ِمذذغْ  بذَ    الا لَذذّل  حَ ُجذذرَ    َّ  سذذا داللِّ  رِ طَذذن 

، ةِ ااملاانَذذ ةِ راَمذذن الاَ ِمذذ َّ عنذذد اتِ ِسذذمْ نذَ د لِ َقذذمذذا اعتذَ عليذذَّ، لِ  رَ َجذذاحَ  لذذى اتِ م عَاذذَّ حَ اأنَّذذ َ  ،بٍ نِ ذْ ُمذذ
 ة.ن انهانَ ب مِ نِ ذْ مُ ذالذلك ال

ذذذلذذذذلك الرَّ  بَ مذذذع ات  اَجذذذ بٍ  دَ  و ُ اهذذذذا ُسذذذ ذذذااخلسذذذرا  م الذذذدُّ  قا َ جذذذ  الشَّ ِْ ة. ام رَ نيا ااآل
   ذلك.ثْ ار مِ َّ، االنا لِ عْ رار نذَ َِ ن نا مِ ب إىل  حدِ ة  قرَ اجلنَّ  احلدبث داللة على   َّ 

 رَّ تَذذذغْ  بذَ َّ، ا الا  ِّذمذذع رَ  بَ دَّ أَ تَذي    بذَ غِذبَ نْ  ذذ  بذَ  ؛رِ احلْجذ َِّ ْجذذعلذى اَ  علذى اتِ  مَ ِسذذقْ  بذُ علذى العبذد  الا 
 .باتَ الثَّ  ل اتَ أَ سْ َّ،    بَ لِ مَ عَ  ةِ رَ ثذْ اَ  ِ 

 :األسئ َلة

                                           
بذذة مذذن ة اجلارِ يَّذذنِ رت ثَ َسذذر رضذذي ات عنهذذا، حينمذذا كَ  نذذ  النَّضذذة الرُّ َذيِّذذع ، اذلذذك م قاَّذذ(7703)رااه البخذذار   ذذرقم  ( 1)

ر،  قالد ض ن النَّ  سُ يْ نذَ وا،  قاد  ُ  أ َ  حَ لْ رضوا عليهم الاُّ  عَ  ،ااصِ  القِ   يبُّ ر النَّ  أمَ   يبِّ اموا إىل النَّ  احتَ  ،األناار
د با ،  قال رسول ات يِّ عِ رْ الشَّ  احلامِ  دَّ رَ  بدُ رِ بُ  اهو ال ،عيِّ  ذَ الرُّ ة يا نِ ثَ ر سَ اْ ال تُ  ،؟ اات با رسول ات عيِّ  ذَ ة الرُّ ثنيَّ ر سا تَ 
ذذذ ،اذذذاصالقِ  كتذذذاب اتِ   ،سيْ نَذذذذ ُ  ذذذ ِ  نا السِّ  األناذذذارِ  م قلذذذوبِ  رمحذذذة   ع اتُ قَ  ذذذأاَ  ،عيِّذذذ ذَ ة الرُّ يَّذذذنِ ثَ ر َسذذذاْ ،  قذذذالد اات ال تُ نِّ السِّ
 . " هرَّ أل ذَ  على اتِ  مَ  قسَ ن لو مَ  اتِ  بادِ ن عِ مِ  إ َّ  "دكوها،  قال  تَ 
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 دوعا ِ نَ  على اتِ  لإلقسادِ  د1 
 ذكرمها.اُ  - 

َُ د النَّ حدِّ  -ب  املراد هبذا الباب. و
ذ ةِ م َاعَ  دَ دِ خْ تُ بن.  ن  اسْ دَّ ذا حَ  ّلحٌ سا  سِ د اللِّ 2  َُ  قَ ، اإ   َلِذتِ  ا  ر اْ ات كا  هذا 
 ة.يمَ َِّ ة العَ عمَ را  هلذه النِّ مْ كا  هذا كُ   ة اتِ يَ عاِ م مَ 

َْ اِّ بذَ ن الباب تذُ مِ  ة  اَّ ذكر قِ اُ  -  د.بْ سا  على العَ اللِّ  رَ طَ  
 اليةدبارات التا العِ  مَ اْ  حُ اِّ د  ذَ 3 
 ك(.تَ  ذَ وْ تذَ    اتُ بَ قْ لن بذَ  ااتِ  ) -1
 (. رهاُ نْ ن بذَ مَ  اتُ   َّ رَ اُ نْ يذَ لَ  ااتِ  ) -2
 (. ّلنا   ُ    اتُ دِ هْ لن بذَ  ااتِ  ) -3
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 (1) اني واألربعونرس الث  الد  
 ه  ق  ل  على خَ  الل  ع ب  فَ ش  تَ س  ال يُ  :باب

َْ  مُا  اتِ شْ تِ االسْ  َأنا ،  مُ تعاىل  عََّ  اتَ  أل َّ  ؛دِ بْ العَ  يدِ حِ وْ تذَ لِ  ةِ اَ مات املنقِ ن احملرَّ َّ مِ قِ لْ على 
 اتِ  ةِ مِ ََّ عَ نا اة لِ ن األلما  اليت  يها مُ   مِ رُّ حَ ب على العبد التَّ هم اتاجو  إليَّ،  الواجِ ااخللق كلُّ 

 َّ.اكمالِ 
 قالد با رسول اتد  يب النَّ م رضي ات عنَّ قالد جا   عرايب إىل عِ طْ ري  ن مُ بَ عن جُ  -1

عليك  اتِ ع  ِ مِ شْ تَ سْ ا نَ ك،  ننا  َّ لنا رَ  قِ سْ تَ ،  اسْ   األموالِ اَ لَ ، اهَ يالُ س، اجُا العِ   األنمُ اَ هنُِ 
ذلك  فَ رِ ح حال عُ بِّ سَ  ما  ال بُ  " ات! سبحا  ات! سبحا َ " د يبُّ ،  قال النَّ ك على اتِ ا ِ 

َّ ن ذلك، إنَّ م مِ  عََّ  اتُ   َ أْ ََ  ؟ إ َّ    ما اترِ دْ ك،  تَ احيَ " د يبِّ لنَّ َّ؛ مث قال ا صحا ِ  جوهِ م اُ 
َْ مِ  دٍ حَ على  َ  اتِ ع  ِ مَ شْ تَ سْ ال بُ   .(2) . رااه   و داادبثَ ر احلدِ كَ اذَ  " َّقِ لْ ن 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  
  مَ عُ ضَ   هُناَ 
 عاهرْ د ما تذَ ا مل جتِ ألهن ؛  األنعادُ اَ لَ هَ    األموالُ اَ لَ هَ 

 رَ املطَ  لَ ِِّ نذَ   بذُ أَ ينا  ِ قِ سْ لَّ    بُ اسأَ  كَ  َّ لنا رَ  قِ سْ تَ  اسْ 
 ةطَ َّ ااسِ لَ جنعَ  اتِ ع  ِ مِ شْ تَ سْ نَ 

 َّتِ مَ ََّ َّ اعَ  ّللِ  يقُ لِ ما ال بَ  عن ك ِّ  ه اتَ ِِّ نذَ  ُ  سبحا  ات
 ب  يهاضَ الغَ  فَ ُعرِ  َّ صحا ِ  جوهِ ذلك م اُ  فَ ُعرِ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

َِ    بُ  -   تعاىل. تِ  صٌ قُّ نذَ ن األلما  اليت  يها تذَ سا  مِ اللِّ   ِ مْ إىل حِ  د الطااِلبُ ر
 .مع اتِ  بٍ دَ  َ  و ُ اليت  يها سُ  ن األلما ِ مِ      حيتَِ  - 
 َّ.اتِ مَ َّ ا عد ياتِ م حَ   يبِّ النَّ مُا  ِ شْ تِ  ا االسْ  قَ رْ المَ  رَ هِ َّْ    بُ  - 

 .(4726)رااه   و دااد  رقم ( 2)
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 رِ جْ لَِّ قال لِ تُ  ةٌ مَ لِ كَ  كاحيَ 
 َّ.اإجّللِ  ة اتِ مَ ََّ عَ  ِ  َِّ مِ لْ عِ  ةِ لَّ ة إىل قِ  يَّ إَارَ  مهادٌ تِ اسْ  ؟   ما اترِ دْ  تَ 

 رس:ناصر الد  عَ 
 ه:مُ ك  ه، وحُ ق  ل  على خَ  شفاع بالل  ت  معنى االس  اًل: أو  

 .قِ ن اخللْ مِ  دٍ حَ ع لَّ عند  َ مَ شْ بَ  ة  طَ ااسِ  ََّ  َّ رَ  دُ بْ العَ   َ معناهد    جيعَ 
نَّ. اات ى مِ لَ عْ ن هو  َ ع عند مَ مَ شْ بَ  عَ ا ِ الشا  أل َّ  ؛دِ بْ العَ  يدِ حِ وْ تذَ ة لِ املنِقاَ مات ن احملرَّ د مِ َُّ امْ حُ 
 نَّ. على مِ  دَ حَ عال ال  َ املتَ  ريُ بِ َّ هو الاَ سبحانَ 

 ه:ق  ل  على خَ  بالل   فاع  ش  ت  يم االس  ر  ح  ثانياً: تَ 
ر ) قذذذد هلاذذذ  ن احلاجذذذة إىل املطَذذذِمذذذ ا َ الناذذذ بَ بشذذذاو مذذذا  صذذذا  يبا إىل النَّذذذ جذذذا   عذذذرايب  

 رَ املطَذذ لَ َّ    بنذذِِ  َّذذرَ     بسذذألَ  ن النذذيب ِمذذ بَ لَذذََ يذذال(، ا   األ ذذدا ، اجذذُا العِ مَ عُ األنعذذاد، اَضذذ
 ع  ذاتِ مِ ْشذتَ سْ ا نَ  نناذ )َّ م قولَّد ِّ مع رَ  بَ األدَ  حا  سا َ  على األعرايبِّ  سول الرَّ  رَ م،  أناَ عليهِ 
 سذول الرَّ  حَ بَّ . اهلذذا َسذسذول ة الرَّ بَذتذَ رْ ن مَ  دىن ِمذ اتِ  ةَ بَذتذَ رْ مَ   َ َعذَّ جَ بقتضذي  نَّذ (. اهذا عليك

 َّ.تِ مَ ََّ َّ اعَ يق  ّللِ لِ ا ال بَ عما  بها  تِ نِِ ناارا  هلذا القول تَ رارا ، استِ مِ 

 :ه  يات  في حَ   بي  الن  ب   شفاع  ت  واز االس  ثالثاً: جَ 
ََ  ؛( ك علذذذى اتع  ِذذذمِ ْشذذذتَ سْ نَ  )عذذذرايبدقذذذول األ سذذذول ر الرَّ ِاذذذنْ مل بذُ  ن ِمذذذ عا ِ الذذذدُّ  بُ لَذذذألهنذذذا 

ذذذ سذذذول الرَّ  َّ  ذذذأ  م حياتِذذذ سذذذول شذذذمُا  الرَّ قيا. ام هذذذذا داللذذذة علذذذى جذذذوا  االستِ هلذذذم  السُّ
  ّل جيو . َّ تِ وْ ا  عد مَ ما  لَّ.  اتَ  وَ    بدعُ  منَّ اننسا ُ  بَ لُ طْ بَ 

َْ ع  ِذمَ شْ تَ سْ م من    بُ  عََّ  اتِ   َ أْ ََ  إ َّ  ذ كذ ِّ   بُّ َّ،  هذو رَ ِقذلْ َّ علذى  ب َّ.  الواِجذيُاذلِ امَ   ٍ يْ ََ
 َّ.ة ات اكمالِ مَ ََّ عَ نا اة لِ ن األلما  اليت  يها مُ   مِ حرُّ على العبد التَّ 

 :األسئ َلة
 ا بألدما   َ رَ  الغَ  اِّ  د1 
 (. ات ، سبحا َ اتِ  سبحا َ  )ديح م قولَّ سبِ التَّ  -1
 ؟(.  تدر  ما ات )دولَّ مهاد م قتِ االسْ  -2
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  دد علِّ 2 
 (. عليك ع  اتِ مِ شْ ستَ ا نَ  ننا  )قول األعرايبد  يبُّ ر النَّ  ناَ  -
 دبِ بَ السَّ  يا ِ مع  َ  ،ما بأل مَ اْ  حُ د  اِّ 3 

 ببَ السَّ  مُ احلاْ  لُ وْ القَ 
   َِّ ياتِ م حَ   سولِ الرَّ مُا  ِ شْ تِ االسْ  -1
   َِّ اتِ  عد م سول الرَّ مُا  ِ شْ تِ االسْ  -2
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 (1) الث واألربعونرس الث  الد  

 ك  ر  الش   قَ رُ طُ  ه  د  وسَ  يد  وح  ى الت  مَ ح    بي  ة الن  مايَ ما جاء في ح   :باب

َّ نام كمالَ نا يَّ  ا تُ ن األقوال ااألعمال اليت تُ َّ مِ ا بشو ُ َّ ما اصانَ  يدَ وحِ ى التَّ محا  سول الرَّ 
 ك ِّ ن  مِ اا  شيد ْالوحِ لياو  التَّ  ؛رر  إىل الشِّ وصِ بُ  ّل  وْ قذَ  بقٍ رِ ََ   َّ كُ   دَّ َّ، اسَ اُ قِ نْ ب  ا تذُ الواجِ 
 ة.بَ َائِ 

 يبِّ ر إىل النَّ  ين عامِ  دِ  ْ ق  م اَ لَ ري رضي ات عنَّ، قالد انطَ خِّ عن عبد ات  ن الشِّ  -1
نا لُ ضَ (. قلناد ا   د ات تبارر اتعاىليِّ السَّ  )دنا،  قالديا م  قلناد  ن  سَ ى ات عليَّ اسلا صلا 
ََ مُ ّل ، ا عََّ ضْ  َ   .( يطا ام الشَّ نَّ رِبذَ جْ تَ سْ ام، اال بَ لِ وْ قذَ   ِ عْ ام،  ا  ذَ لِ وْ قَ ولوا  ِ قُ  )ال ؛  قالدوْ نا 

 .(2) ديِّ جَ  دٍ نَ رااه   و دااد  سَ 
َْ  اعن  نس رضي ات عنَّ،   َّ  -2 َْ ريِّ ناسا  قالواد با رسول اتد با  دنا يِّ نا، اسَ ريِّ نا اا ن 
يطا ، ام الشَّ نَّ بذَ وِ هْ تذَ سْ ام، اال بَ لِ وْ قذَ  ام،  ا  ع ِ لِ وْ قَ ا ، قولوا  ِ ها النا با  بُّ  )ا،  قالددنيِّ اا ن سَ 
(. رااه  اج َّ  عَِّ  لين اتُ َِ نذْ ليت اليت  َ ِِ نْ مَ  قَ وْ    تر عوين  ذَ  د، عبد ات ارسولَّ، ما  حبا  نا امَّ 

 .(3) دجيِّ  دٍ سائي  سنَ النَّ 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  
 ي د ما بقرب منَّمحى الشَّ  يدوحِ محى التَّ 

 فِ رَ االشَّ  دِ دُ إلْ ا السُّ ذُ  دنايِّ سَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 يد.وحِ ة التَّ ابَ على مِح   سولِ ص الرَّ رْ حِ   الطااِلباِّ بذَ    بذُ  - 
 . يبِّ َّ النَّ    ِ وصَ   ما بُ   ضَ  صَ لِ خْ تَ سْ    بَ  - 
 ر.م االاا ِ ( على املسلِ  ديا سَ  )  ِ مْ لَ  إَّلقِ  مِ اْ م حُ   َ اِّ مَ    بذُ  - 

 .(4806)رااه   و دااد  رقم ( 2)
 .(248)رااه النسائي  رقم ( 3)
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 لَّ يدٌ بِ هم عَ كلُّ   ااخللقُ  ،اج َّ  عَِّ  تِ  ة  يقَ قِ د حَ دُ إلْ السُّ  د اتُ يِّ السَّ 
 رنا ْريا   كثَ  لنا  ضّل    ضَ 
ََ مُ  عََّ  ََ  عَّمَ  ال  وْ نا   ىن ا  اغِ رَ نا 

 سوال (ا ، ارَ يا بِ لوا  قولام املباح )نَ قو  قولوا  قولام
 وِّ لُ   إىل الغُ دِّ إلَ ام الذ  بذُ ولِ قَ  اتركوا  ع َ  املِ وْ   قذَ عْ  ذَ 

م اُ بنَّ رِ جْ تَ ْسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال بَ 
 يطا الشَّ 

 مهِ وائِ م إغْ  قِ لْ ّل  إىل اخلَ سُ يطا  رُ ذكم الشَّ خِ ال بتَّ 

 اتِ  ي ِ بِ ام عن سَ لُّ ضِ عام م اهلوى الذ  بُ وقِ ال بُ  امنَّ بذَ وِ هْ تذَ سْ ال بَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :يد  وح  ة الت  مايَ على ح    سول  الر   صُ ر  ح  أواًل: 
دنا اا ن يِّ َّ،  قالوا لَّد  ن  سَ تِ اانَ ا يا  مَ  سول م للرَّ هِ بِّ حُ  ر إظهارَ  ين عامِ  دُ  ْ  راد اَ 

 يدٌ بِ هم عَ َّ، ااخللق كلُّ سبحان لة تِ ة الاامِ يادَ إذ السِّ  ؛( د ات تبارر اتعاىليِّ السَّ  )دنا.  قالدسيِّ 
وحيد. مث لتَّ ة لِ مع ات سبحانَّ امحابَ تأدُّ ا  د، آدَ  دِ لَ د اَ يِّ َّ سَ لَّ، اقد هناهم عن هذا القول مع  نَّ 

ََ مُ ََّ ّل  ا عَ ضْ لنا  َ ا  ضَ  وا عليَّ )نَ  ثذْ  م هُ ة    جيرَّ ، خما َ ق  َّ حَ عن ذلك مع  نَّ  هى (  نَ  ال  وْ نا 
 يها اال  وَّ لُ راا على األلما  اليت ال غُ اِ هم    بقتَ رر، ا مرَ ي إىل الشِّ ملمضِ ا وِّ لُ يطا  إىل الغُ الشَّ 
 .اج َّ  َّ عَِّ  ُّ اه رَ د رسول ات كما مسا دعوه مبحمِّ كأ  بَ   ،اراذَ 

 :يد  وح  لت  ل   ةً مايَ ح   ح  د  في المَ  و  لُ هي عن الغُ ثانياً: الن  
َْ  )هم عليذَّ  قذوهلمدنذا َ ثَ  نذا ٍ علذى  ُ  -م احلذدبث الثذاين  - سول ر الرَّ  ناَ  نذا، اا ذن رَ يذِّ بذا 

 .(1)  يَّ وِّ لُ ة إىل الغُ يلَ سِ  باو  ذلك اَ ّلا ( ل َ  نادِ يِّ نا، اا ن سَ دَ يِّ نا، اسَ ريِّ َْ 
 ََ َّ لَذة اليت  نَِ لَ هذه املنِِ  قَ وْ عوه  ذَ  َ رْ  بذَ ( ا الا  عبد ات ارسولَّ  )ْا تذَ مَ اِ  ِ وه مُ اِ هم إىل    بَ دَ ا ر

 .رِ رْ ي إىل الشِّ املمضِ  وِّ لُ الغُ  بابِ ا  لِ دا يد اسَ وحِ لتَّ لِ  ة  اها، محابَ إبا  اتُ 

                                           
ََ َّ قد بأل مِ يطا ، ا نَّ الشَّ  دِ يْ ن كَ بر مِ حذِ التَّ ( 1) ، ا  َّ  ة على احلدِّ بادَ الِِّ  بقِ رِ ن   ؛عنذَّ يٌ ِهذنْ مَ   يبِّ النَّذ حِ دْ م مَ  وَّ لُ الغُ  املشرُا

 رر.الشِّ  جةِ رَ   إىل دَ اِ الذ  بَ  وِّ لُ ن الغُ ة مِ عربَّ ح الشِّ املدائِ د اائِ يطا  كما بأل م  ع  قَ ن الشَّ َّ مِ ألنَّ 
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 .هم على انَّلِق لُ ف اخللق ا  ضَ رَ َْ اهو  َ   سولِ الرَّ  عَ واضُ احلدبثد تَ  ا  ادَ 

 :د  ي  الس   إطالق   مُ ك  ثالثاً: حُ 
 قِ نذذا ِ لمُ ولذذوا لِ قُ تذَ ال  "دمذذا، لقولذذَّ د( عليهِ يِّ )السَّذذ إَذذّلِق  نِ د علذذى املذذإلمِ حيذذرُ  قُ ااملنذذا ِ  رُ الاذذا ِ 

 .(1) " اج َّ  م عَِّ اُ  َّ رَ تم طْ خَ  سْ قد لَ كم  ذَ دَ يِّ سَ  كُ َّ إ  بَ دنا،  ننَّ يِّ سَ 
 إذا كا  م إالا  ، ضْ االمَ  مِ لْ ة م العِ اانَ ما إذا كا  لَّ مَ يَّ َّ عليَّ ال سِ إَّلقُ  يجو  م ا املسلِ  ما 
ذذذ إَذذذّلِق  ن اَُيذذذاف عليذذذَّ ِمذذذ ،را   ا باذذذو  حاِضذذذ ،وِّ لُ الغُ را   ِذذذعِ ْشذذذ، كذذذأ  باذذذو  مُ د عليذذذَّ اذذذذارٌ يِّ السَّ

 َّ.سِ مْ نذَ  ِ  انعجابِ 
 بذذذابِ ا  لِ دا م املخلذذوق، َسذذذ وِّ لُذذذة إىل الغُ يَ املمِضذذذ بذذذا  األقذذوالَ نِ جمتَ  علذذذى العبذذد    باذذذو َ  بُ االواِجذذ

 .يدِ وحِ لتَّ لِ  ة  امحابَ  ررِ الشِّ 

 :األسئ َلة
دنا، يا دنا اا ذذن َسذذذيا قذذالوا لذذَّد  نذذ  َسذذ   سذذولِ لرَّ م لِ هِ بِّ ُحذذ ر إظهذذارَ  ذذين عذذامِ  دُ  ْذذ راد اَ  د1 
 (. د ات تبارر اتعاىليا السَّ  ) قالد
 (. د اتيا السَّ  )د معىن قولَّ  اِّ  - 

  دلِّ عَ  -ب
 عليَّ. نا ِ َّ االثَّ حِ دْ م مَ  ةِ غَ ر عن املبالَ د  ين عامِ  ْ وَ لِ  َّ هنيَ  -
 اليةدراغات التا د امأل المَ 2 
1-  ََ    ...............ا  ،  ...............، مهاد ْا تذَ مَ اِ موه  ِ اِ    بَ ر د  ين عامِ  ْ اَ   يبُّ د النَّ  ر
ََ معىن  عََّ  -2    ...............ال ،   د وْ منا 
   ...............يطا د ام الشَّ نَّ بذَ رِ جْ تَ سْ ال بَ  -3
   ...............يطا د ام الشَّ نَّ بذَ وِ هْ تذَ سْ ال بَ  -4
 ر.م االاا ِ د( على املسلِ يِّ )السَّ   ِ مْ لَ  م إَّلِق اْ ذكر حُ د اُ 3 

                                           
 .(5/246)م مسنده رااه  محد ( 1)
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 (1) نابع واألربعو رس الر  الد  

 اآلية.. َّ  مظ حط مض خض حض ُّ  ما جاء في قول الل تعالى: :باب

ِمرد  َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ُّ قال تعاىلد  -1  [.67]ال
ى ات ات صلا  إىل رسولِ  ن األحبارِ مِ  رٌ بذْ عن ا ن مسعود رضي ات عنَّ قالد جا  حَ  -2
ع، ع، ااألرضا على إصبَ مااات على إصبَ   السَّ جيعَ  اتَ  َّ د  ا جنِ د! إنا م  قالد با اما سلا عليَّ ا 
ع،  يقولد  نا على إصبَ  قِ ر اخللْ ع، اسائِ رى على إصبَ جر على إصبع، ااملا  على إصبع، االثَّ االشَّ 
  َ رَ قذَ  ، مثَّ احلْبِ  لِ وْ قَ بقا  لِ دِ اْ ه، تَ ذُ واجِ ت نَ دَ م حال  َ ى ات عليَّ اسلا صلا  يبا ك النَّ حِ ضَ ك.  َ امللِ 
 .(2) َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّ  مدى ات عليَّ اسلَّ ات صلَّ  سولُ رَ 

ك،  نا  يقولد  نا امللِ  نا هُ ُِّ هُ ع، مث بذَ على إصبَ  رَ جَ االشَّ  مد ااجلبالَ سلِ مُ ة لِ اابَ ام رِ  -3
 . (3)ات

 رَ ع، اسائِ رى على إصبَ االثَّ  ع، ااملا َ على إصبَ  ماااتِ   السَّ جيعَ  "خار دلبُ ام راابة لِ  -4
 .(4)  ْرجاه " ععلى إصبَ  قِ اخللْ 

 هِ دِ يَ  ِ  نَّ هُ ذُ ُْ أْ ة، مث بَ يامَ القِ  دَ وْ مااات بذَ السَّ    اتُ وِ طْ بَ " املسلم عن ا ن عمر مر وعا د -5
ع مث بْ  السَّ اضِ   األرَ وِ طْ مث بَ  ،؟ ا بِّ ؟  بن املتاَ  ارا ك،  بن اجلبا مىن، مث بقولد  نا امللِ اليُ 
ُْ بَ   .(5) ا بِّ اَ ؟  بن املتَ  ارا ك،  بن اجلبا َّ، مث بقولد  نا امللِ مالِ شِ  ِ  نا هُ ذُ أ

 فردات:عاني المُ مَ 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 .هِ رِ دْ قَ  قَّ حَ  راا اتَ دِّ قَ    املشركا مل بذُ  ح الطااِلبضِّ وَ    بذُ  - 
 َّ.ماتِ اصِ  اتِ  ة م  مسا ِ ااجلماعَ  ةنَّ السُّ  ب  ه ِ هَ ذْ مَ  اِّ بذَ    بذُ  - 
 واه.ه دا  سِ دَ حْ اَ  دِ  احلمْ  اتِ  دَ رُّ مَ تذَ   َ بِ ثْ    بذُ  - 

 .(2786)، امسلم  رقم (4811)رااه البخار   رقم ( 2)
 .(7786)رااه مسلم  رقم ( 3)
 ر ما  ا املعاو ا.كْ ، دا  ذِ (7046)(، امسلم  رقم 14/74) 4866رااه البخار   رقم ( 4)
 .(7788)رااه مسلم  رقم ( 5)
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 معناها  الكلمة 
 َّ ّللِ  يقُ لِ ا ال بَ عما  ِبها  تِ نْ تذَ  َّبحانَ سُ 
 مِ لْ ري العِ ثِ د هو العامل الاَ رُ احلبذْ  ْب حَ 
  رْ األَ  داملراد هنا  َّ عَ الَ  ، ُّ تَ املبْ  ابُ التُّ  ىرَ الثذَّ 
 ى األضرا ِ ذد  قاَ واجِ النَّ  ذهواجِ نَ 

 َّاانُ دْ َّ اعُ مُ لْ ظُ  رَ ثذُ ن كَ ارد هو مَ اجلبا  ارا اجلبا 
 ا َ النا  رُّ قِ احيتَ  قَّ احلَ  دُّ رُ ن بذَ د هو مَ بِّ املتاَ  ا بِّ اَ املتَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :ه  ر  د  قَ  ق  حَ  ر اللَ د  قَ ك لم ي ُ ر  ش  المُ اًل: أو  

وا لَّ سبُ ه انَ داا معَّ غريَ َّ، حيث عبَ تِ مَ ََّ عَ  قَّ حَ  موا اتَ ََّّ املشركا ما عَ  سبحانَّ   َّ   اتُ َيِب 
َّ تِ ضَ بْ مجيعا  م قذَ  ا َجارٍ  ن حبارٍ ما  يها مِ  اك َّ  األر َ   ُ َّ جيعَ َّ  نَّ تِ مَ ََّ ن عَ مِ د.  َ لَ ة االوَ بَ احِ الاا 
ما ال  عن ك ِّ  هَ َِّ نذَ اتذَ  عاىل اتُ َّ، ) تَ ينِ مِ يَ ات  ِ با وِ طْ ها مَ تِ عَ اسَ  هاتِ مَ ََّ مااات على عَ ة، االسَّ يامَ القِ  دَ وْ بذَ 
 َّ(. ّللِ  يقُ لِ بَ 

 ه:فات  وص   الل   ة في أسماء  ماعَ ة والجَ ن  الس   ب أهل  هَ ذ  ثانياً: مَ 
ن ِمذذ، ا يذذ ٍ طِ عْ اال تذَ  بذذ ٍ َرِ  ن غذذريِ ِمذذ ةِ نَّ ت م الاتذذاب االسُّذذدَ رَ َّ كمذذا اَ ماتِ اِصذذ اتِ   مسذذا ِ  إثبذذاتُ 

 ع.ن ااألصا ِ بْ دَ االيَ   ِ بْ القَ  ةٍ مَ اِ كِ   (1) ي ٍ ثِ اال متَ  ي ٍ يِ اْ تَ  غريِ 

 :ق  ة الخال  مَ ظَ ثالثاً: عَ 
ر غَ ق اِصذذاخلذذالِ  ةِ َمذذََّ عَ  يذذا ِ ن  َ ِمذذ وراةِ َّ م التَّذذدانَذذمذذا جيِ   يبِّ لنَّذذلِ  ودِ ُهذذاليذَ  لمذذا ِ ن عُ ِمذذ ر عذذاملٌِ َكذذذَ 

رارا  قا  اُسذدبِ ْاذتَ   يبُّ ك النَّذحِ َضذَّ،  َ عِ ها علذى  صذا ِ عُ َضذَّ بَ َّ، ا نَّذة إليذَّ سذبحانَ سذبَ النِّ  ِ  املخلوقاتِ 
هذه  ة على   َّ ما جا  م القرآ  الارأ. ام هذا احلدبث داللَ لِ  قٌ وا ِ ره مُ كَ ما ذَ  أل َّ   احلب؛لِ وْ قَ لِ 

  وها.راها امل حيرِّ ناِ مل بُ - َّ نِ مَ الذبن م  َ  -ة عند اليهود يَ العلود  اقِ 

                                           
 .(33 ص)انَّر الاتاب  (1)
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 ه:دَ ح  وَ  ك  ل  المُ ب   د الل  ر  فَ رابعاً: ت َ 
ك.  بذذن نذذاد د  نذذا امللِذذيامذذة، بُ ه بذذود القِ دِ يَذذمااات ااألر   ِ   السَّذذوِ طْذذسذذبحانَّ حذذا بَ  اتَ  إ َّ 
،  ٌ  ائِذ هِ ريِْ غَذلِ  كٍ ْلذمُ  د  امللذك، اكذ ُّ رِّ َمذ.  هذو سذبحانَّ املتذَ دٌ َحذَّ  َ يبُذ؟  ّل جيِ  ا بِّ ؟  بن املتاَ  ارا اجلبا 

 [.16]غا رد  َّمل خل حل جلمك لك خك ُّ قال تعاىلد 
ُْصا   َّ.باتِ اجَ  َِّ بائِ بْ م كِ  عوا اتَ ألهنم قد نا َ  م؛هدا  غريِ  رِ كْ الذِّ ا   ِ بِّ ارا  ااملتاَ اجلبا  ا

 :االسئ َلة
  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ُّ قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاىلد  د1 

 .َّخك حك جك مق حقمف خف
 ا.مهحْ مات ات تعاىل. اضِّ ن صِ متا  مِ م اآلبة صِ  - 

 َّ.ماتِ اصِ  اتِ  ة م  مسا ِ ة ااجلماعَ نَّ ه  السُّ ب   مذهَ  اِّ  -ب
ر غَ اِصذ اتِ  ةِ َمذََّ عَ  ن  يذا ِ م مِ هِ بِ تُ َّ م كُ دانَ ما جيِ   يبِّ ما  اليهود للنَّ لَ ن عُ  مِ ر عاملِ كَ د ذَ 2 

 ع ... احلدبث.بَ موات على إصْ ع السَّ ضَ بَ  اتَ  ا جند   َّ ة لَّ، كقولَّد إنا سبَ النِّ املخلوقات  ِ 
 احلب. لَ وْ عندما مسع قذَ  سول الرَّ   َ  عَ  ماذا  اِّ  - 

 ...(؟ اتَ  د   َّ ا جنِ إنا  ) عليَّ قولَّدما الذ  بدلُّ  -ب
  دلِّ د عَ 3 
 هم.دا  غريِ  رِ كْ الذِّ ا   ِ بِّ ارا  ااملتاَ اجلبا  ُْصا  -
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 (1)س واألربعون الخام  رس الد  

  اآلية.. َّ  مظ حط مض خض حض ُّ  ما جاء في قول الل تعالى: :بابتابع / 

 محن إالا الرَّ   ِّ بع م كَ بع ااألرضو  السَّ مااات السَّ ما السَّ  )ارا  عن ا ن عبا ، قالد -6
 .(2) ( كمدِ  حَ  دِ م بَ  ةٍ لَ دَ رْ خَ كَ 

ين بونس،  نبأنا ا ن اهب، قالد قال ا ن  بدد حدثين  يب، قالد اقال ا ن جربرد حدثَّ  -7
ة عَ بذْ سَ  مَ راهِ  كدَ إالا  يِّ سِ رْ بع م الاُ ات السَّ ماا ما السَّ  )مدى ات عليَّ اسلا قال رسول ات صلا 

 .(3) (  ٍ رْ   م تذُ يَ قِ لْ  ُ 
ما  م بقولد)ى ات عليَّ اسلا ات صلا  قالد اقال   و ذر رضي ات عنَّد مسع  رسولَ  -8
 .(4) ( ن األر ِ مِ  ّلةٍ    َ رَ هْ ي   ا ظَ قِ لْ  ُ  بدٍ دِ ن حَ ة مِ قَ لَ حَ  كَ إالا  شِ رْ م العَ  يا سِ رْ الاُ 

 مسا ٍ  يها مخسمائة عاد، ا ا ك ِّ لِ نيا االيت تَ ما  الدُّ  ا السَّ  )اعن ا ن مسعود قالد -9
ااملا  مخسمائة  يا مخسمائة عاد، ا ا الارسِ  يا ا عة االارسِ ما  السا مخسمائة عاد، ا ا السَّ 

ََ شِ رْ العَ  قَ وْ  ذَ  ، ااتُ املا ِ  قَ وْ ش  ذَ رْ عاد، االعَ  .  ْرجَّ ا ن (5) ( امن  عمالِ مِ   ٌ يْ ، ال َيمى عليَّ 
  عن ه عن املسعودِ وِ حْ نَ ارااه  ِ  .ات عن عبد ،را عن  ِ  ،معن عاصِ  ة،عن محاد  ن سلم ،مهد 
َُ م، عن  يب اائِ عاصِ   .قرُ  ، عن عبد ات. قالَّ احلا   الذهيب رمحَّ ات تعاىل، قالد الَّ 

ى ات عليَّ صلا  اتِ  لب رضي ات عنَّ قالد قال رسولُ ا   ن عبد املطَّ با اعن العَ  -10
ة ريَ سِ ما مَ هُ  ينذَ  )قالد (6) َّ  علم؟( قلناد ات ارسولُ   ااألرِ  ما ِ م  ا السَّ درا  كَ ه  تَ  )مداسلا 

                                           
 ر د هداف الدَّ ( 1)

 .اج َّ  ها عَِّ قِ ة ْالِ مَ ََّ املخلوقات على عَ  ةِ مَ ََّ عَ  ِ   الطااِلبلا دِ تَ سْ    بَ  - 
 ها.تِ مَ ََّ ة اعَ بَّ وِ لْ األجراد العُ  ةَ مَ صِ   الطااِلباِّ بذَ    بذُ  - 
 واه.ه دا  سِ ة احدَ بادَ لعِ لِ  قاق اتِ حْ استِ  اوصِ ن النُّ مِ  طبِ نْ تذَ سْ    بَ  - 

 .(24/17)رااه ا ن جربر الطب  م التمسري ( 2)
 .(8-3/7)رااه ا ن جربر الطب  م التمسري ( 3)
 .(3/8)رااه ا ن جربر الطب  م التمسري ( 4)
مية م كتاب التوحيد  رقم (8987)رااه الطباين م التمسري  رقم ( 5)  .(594)، اا ن ْ
 قالد ات  علم.َّ  يُ  اتِ اَ ا  عد  ما  ،َّ ياتِ قال م حَ هذا بُ ( 6)
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مخسمائة سنة،  مسا ٍ   ِّ كُ    ُ ثَ اكِ  ،نةة مخسمائة سَ ريَ سِ مَ  إىل مسا ٍ  مسا ٍ  ن ك ِّ ة، امِ نَ مخسمائة سَ 
ما  ااألر ، اات سبحانَّ ا عّله كما  ا السا  َِّ لِ مَ سْ  َ   ا رٌ ش حبَْ رْ ا عة االعَ ما  السا ا ا السا 
ََ ذلك، اليس َيمَ  قَ وْ اتعاىل  ذَ   َّ   و دااد اغريه..  ْرجَ (1) ( دَ  ين آدَ  ن  عمالِ مِ   ٌ يْ ى عليَّ 

 فردات:ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ  

 دا  ة جِ ريَ غِ ة صَ با ةد حَ لَ اخلردَ  ةلَ دَ رْ خَ كَ 
 عسِ املتَّ  برُ دِ ُ املستَ املراد هناد القا   رْ تذُ 
 حرا ط الاَّ سَ اَ  ّلة   َ رَ هْ ظَ 
 َّجّللُ   َّ جَ  بِّ الرَّ  يْ مَ دَ ع قَ ضِ وْ مَ  يا سِ رْ الاُ 
  ُ لَ االغِ  كُ مْ د السُّ  ُ ثَ الاِ  ا ٍ مسَ  ك ِّ    ُ ثِ كَ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 ه:بحانَ ق سُ ة الخال  مَ ظَ اللة على عَ دَ  ة المخلوقات  مَ عظَ اًل: أو  
 َّ.لطانِ َّ اسُ تِ رَ دْ قُ  ها، اكمالِ قِ م ْالِ ََّ على عِ  لُّ دُ تَ  قاتِ ة املخلو مَ ََّ عَ  إ َّ 
، بالٍ اجِ  ا هنارٍ  ا َجارٍ  نا ٍ ن  ُ بع اما  يها مِ ضو  السَّ بع اما  يها، األرَ مااات السَّ  السَّ  -
 نا.دِ  حَ  دِ م بَ  ةٍ ريَ غِ صَ  ةٍ بَّ حَ َّ كَ سبحانَ  محنِ الرَّ   ِّ م كَ 

 ةِ سعَ ي كَ رسِّ ة الاُ سعَ ة لِ سبَ النِّ ها  ِ نَ يذْ ما  ذَ  دِ باعُ ها اتَ تِ ا َ اكثها تِ بع على سعَ مااات السَّ االسَّ  -
ٍُ عَ ضِ اُ  مَ راهِ دَ   .عٍ ااسِ    م قا

حرا  صَ  طِ سَ   م اَ يَ قِ لْ  ُ  بدٍ دِ ن حَ مِ  ةٍ قَ لَ حَ كَ   شِ رْ لعَ ة لِ سبَ النِّ َّ  ِ تِ مَ ََّ اعَ َّ تِ سعَ على  يا رسِ االاُ  -
 ن األر .ة مِ عَ ااسِ 

 ا ُ ر النَ اَّ مَ ل د لو تذَ َّ، قال  ع  السَّ تَ اخما ذَ  اتِ  يمَ َِّ عْ ر تذَ مِ ثْ بذُ  قِ خللْ ب اجائِ م عَ  رَ اُّ مَ التذَّ  إ َّ 
 ه.وْ اَ ما عَ لَ  اتِ  ةِ مَ ََّ م عَ 

                                           
 .(1/206)، ا محد (4772)رااه   و دااد  رقم ( 1)
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 ها:د أقطار  باعُ ها وتَ ت  مَ ظَ ة وعَ ي  و  ل  العُ  ة األجرام  فَ ثانياً: ص  
 ها.مِ د ما  ا  جراباعُ ها اتَ تِ ة اسعَ بَّ وِ لْ ة املخلوقات العُ مَ ََّ عَ   سولُ  الرَّ  اَّ 
سرية مخسذمائة ماعها عن األر  مَ سا ة ارتِ  عضها  وق  ع ، مَ  باٍق َِ  عُ بْ مااات سَ  السَّ  -
 عاد.
 ة مخسمائة عاد.سا َ االيت تليها مَ  مسا ٍ ا ا ك ِّ  -
 سا ة مخسمائة عاد.يها مَ لِ االيت تَ  مسا ٍ  ك ك ِّ امسُْ  -
 .يا سِ رْ ا عة الاُ ما  السا السَّ  قَ وْ ا ذَ  -
 ر، ا ينهما مسرية مخسمائة عاد.حْ البَ  يِّ سِ رْ الاُ  قَ وْ ا ذَ  -
ى عليذَّ ال َيَمذ شِ رْ الَعذ قَ وْ  َذذ ااتُ  ،شِ رْ الَعذ رِ ْحذا ذوق البَ  ،سذرية مخسذمائة عذادحر مَ لبَ ا قُ مْ عُ  -

 د. ين آدَ  ن  عمالِ مِ   ٌ يْ ََ 
ذذذإ  التَّ  ُْ  َِّ ِقذذذلْ َْ  بِ جائِذذذَّ اعَ تِذذذدرَ اقُ   اخلذذذاِلقِ ةِ َمذذذر م عََّ ماُّ ُِ ا علذذذى  لُّ دُ املخلوقذذذات لذذذَّ بَذذذ ضذذذو

ِبذذد املسذذلِ ة احذذدَ لعبذذادَ َّ تعذذاىل لِ قاقِ حْ اسذذتِ  يمذذا  لذذَّ، قذذال تعذذاىلد عَِّ ة اتَ َّ اابَّذذ ِّذذرَ  ِ  ة   َذذم إميانذذا  امعرِ ه، اب
 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نثُّ 

 [.191 -190]آل عمرا د  َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
ات  ب للعبد تعَّيمَ وجِ ما  بُ م األر  اال م السَّ  ي ٌ ََ ال َيمى عليَّ  اتَ   أ َّ  انميا َ  اإ َّ 

 َْ  عي ِ يق  املخلوق الضَّ لِ إذ ال بَ  ه؛رَ ه حيث  مَ دُ قِ تَ مْ اال بذَ  ،راه ات حيث هناهَّ،  ّل بَ تَ بَ راقذَ َّ امُ تَ يَ شْ ا
 ُّ  ، قال تعاىلدَِّ مِ عَ ب م نِ لَّ قَ ابتذَ  ،َّقِ  ْ ن رِ ابأك  مِ  ،َِّ يم اهو بعيش م  رضِ َِّ َّ العَ قَ ْالِ  يَ اِ عْ بِ    

 جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض

  .َّخك حك
 :األسئ َلة
 بها م العمود )ب(دناسِ    ا العبارات م العمود ) ( اما بُ صِ د 1 

 العمود )ب( العمود ) (
 بردِ القُا املستَ  - ةلَ دَ رْ َْ  -1
 َّجّللُ  ج ا  بِّ ي الرَّ مَ دَ ع قَ وضِ مَ  -  دتُذرْ  -2
 ا  دا جِ  ةٌ ريَ ة صغِ حبَّ  - ديا رسِ الاُ  -3
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 حرا ط الاَّ سَ اَ  - 
 َّ.لطانِ َّ اسُ تِ رَ دْ قُ  ها، اكمالِ قِ ْالِ  مِ ََّ على عِ  تدلُّ  املخلوقاتِ  ةَ مَ عََّ  إ َّ د 2 
 ثاال  على ذلك.ذكر مِ اُ  - 

 ؟ تعاىل ات قِ لْ َْ  بِ جائِ م عَ  رِ اُّ مَ التذَّ  ما مثرةُ  -ب
 اليةدراغات التا د امأل المَ 3 
  ...............ة سا َ يها مَ لِ االيت تَ  مسا ٍ   ا ك ِّ  -1
  ............... قَ وْ  ذَ  يا سِ رْ الاُ  -2
  ...............قال َّ  يُ ا  عد ا اتِ ،  ما  ...............)ات ارسولَّ  علم( تقال م  -3
ََ ال َيمَ  شِ رْ العَ  قَ وْ  ذَ  ااتُ د قال ا ن مسعود م احلدبثد" 4   .م "اُ ن  عمالِ مِ   ٌ يْ ى عليَّ 
 ا ق.ن احلدبث السا مِ  ة  دَ  ائِ   ِر خْ استَ  -
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	باب: التَّسمِّي بِقاضِي القُضاةِ ونحوِهِ
	الدَّرس التّاسِع عشَر ( )
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